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EASY WAY TO REGISTER YOUR
PRODUCT WITH YOUR SMARTPHONE
Photograph the camera icon located
on your product’s serial tag, including
the 4 dots ( ).
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Easy register with your smartphone
1. Photograph the camera icon, including the 4 dots( ).

2. Send it in via Line, Facebook Messenger or go online.

@eluxreg

eluxreg

eluxreg.com
12345678
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Send it in via Line, Facebook Messenger
or go online.
@eluxreg

3

eluxreg

eluxreg.com

Enjoy many privileges.*
*Terms and conditions apply.
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CHĂM SÓC VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các phụ tùng thay thế gốc.
Khi liên lạc với bộ phận DChăm sóc khách hàng hãy đảm bảo rằng bạn có sẵn những
dữ liệu sau đây. Bạn có thể tìm thấy thông tin trên bảng thông số. Model, PNC, Số Seri.
Cảnh Báo/Thận Trọng – Thông tin An Toàn.
Thông tin chung và lời khuyên.
Thông tin về môi trường.
Thông tin có thể thay đổi mà không thông báo trước

RoHS
Compliant

Phù hợp qui định về giới hạn hàm lượng hóa chất độc hại
(Đáp ứng tiêu chuẩn RoHS)
(Theo Thông tư số 30/2011/TT-BCT, Việt Nam, ngày 10/08/2011)
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1. THÔNG TIN VỀ AN TOÀN
ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG
Thiết bị này được thiết kế để sử dụng
trong nhà và các ứng dụng tương tự
như:
- Nhà trang trại
- Sử dụng bởi các khách hàng trong căn
hộ dịch vụ, căn hộ cho kỳ nghỉ và các
loại nhà ở
Vì sự an toàn của bạn và đảm bảo việc sử
dụng chính xác, trước khi lắp đặt và sử
dụng thiết bị lần đầu tiên, hãy đọc kỹ
hướng dẫn sử dụng này, bao gồm các gợi
ý và cảnh báo trong đó. Để tránh những
sai lầm và tai nạn không cần thiết, cần
phải đảm bảo rằng tất cả những người sử
dụng thiết bị này hoàn toàn quen thuộc
với các tính năng vận hành và an toàn của
thiết bị. Lưu lại những hướng dẫn này và
đảm bảo rằng chúng vẫn đi kèm với thiết
bị nếu thiết bị được di chuyển hoặc bán,
để tất cả mọi người sử dụng thiết bị trong
suốt vòng đời sẽ có hiểu biết thích hợp về
việc sử dụng và tính an toàn của thiết bị
Sử dụng ống nước đi kèm theo sản phẩm.
KHÔNG DÙNG ỐNG NƯỚC CŨ

Bất kỳ vật nào, chẳng hạn như tiền xu,
chốt an toàn, đinh, ốc vít, đá hoặc bất
kỳ vật cứng, sắc nhọn nào khác đều có
thể gây hư hại lớn và không được cho
vào máy.
Chỉ sử dụng số lượng chất làm mềm
vải và chất tẩy rửa được khuyên
dùng. Có thể xảy ra hư hại cho vải
nếu bạn đổ đầy tràn. Hãy tham khảo
các khuyến nghị của nhà sản xuất về
số lượng.

Thiết bị này không dành cho những
người (bao gồm cả trẻ em) có sức
khỏe, khả năng nhận cảm hoặc tâm
thần bị giảm sút, hoặc thiếu kinh
nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được
một người chịu trách nhiệm cho sự
an toàn của họ giám sát hoặc hướng
dẫn sử dụng thiết bị.
Giặt các vật nhỏ như tất, đồ ren, thắt
lưng có thể giặt, v.v… bỏ vào trong
túi giặt hoặc bao gối trước khi vận
hành máy giặt vì các vật này có thể
trượt xuống giữa lồng giặt và bộ phận
khuấy.

1.1 AN TOÀN CHUNG
Việc thay đổi thông số kỹ thuật hoặc
cố gắng điều chỉnh sản phẩm này
theo bất kỳ cách nào đều nguy hiểm.
Không sử dụng máy giặt để giặt các
vật có xương cá voi, vật không có
viền hoặc bị rách.
Luôn luôn rút phích cắm thiết bị và
tắt nguồn nước sau khi sử dụng, làm
vệ sinh và bảo trì.

Hãy chắc chắn rằng vật nuôi nhỏ
không leo trèo vào lồng giặt. Để
tránh điều này, hãy kiểm tra lồng
giặt trước khi sử dụng thiết bị.

Trong mọi trường hợp, bạn không
được cố gắng tự mình sửa chữa máy.
Việc sửa chữa được thực hiện bởi
những người thiếu kinh nghiệm có thể
gây thương tích hoặc hư hỏng nghiêm
trọng. Hãy liên lạc với Trung Tâm Dịch
Vụ tại địa phương của bạn. Luôn yêu
cầu các phụ tùng thay thế chính hãng.
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Nếu cần thay dây cáp cấp điện của
thiết bị, điều này do Trung Tâm Dịch
Vụ của chúng tôi thực hiện.

1.2 LẮP ĐẶT
Khi mở bao bì thiết bị, kiểm tra để
đảm bảo thiết bị không bị hư hỏng.
Nếu nghi ngờ, không sử dụng thiết
bị và liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ.
Không nên lắp đặt thiết bị ở nơi ẩm
ướt.
Sau khi lắp đặt thiết bị, hãy kiểm tra
để đảm bảo thiết bị không nằm trên
ống dẫn vào và ống xả nước.
Nếu máy nằm trên sàn trải thảm, hãy
điều chỉnh đế để không khí có thể
lưu thông tự do.
Hãy luôn chắc chắn rằng nước không
bị rò rỉ từ ống và các chỗ nối của
chúng sau khi lắp đặt.

Chỉ giặt vải được thiết kế có thể giặt
máy. Làm theo các hướng dẫn trên
mỗi nhãn hàng may mặc.
Không nên để thiết bị quá tải. Xem
phần có liên quan trong hướng dẫn
sử dụng.
Trước khi giặt, hãy đảm bảo rằng tất
cả các túi đều rỗng, khuy và khóa đã
được cài. Tránh giặt các vật bị sờn
hoặc rách và xử lý các vết bẩn như
sơn, mực, gỉ và vết cỏ trước khi giặt.
Không được giặt máy các loại vải tiếp
xúc với các sản phẩm có xăng dầu dễ
bay hơi. Nếu sử dụng dung dịch vệ
sinh dễ bay hơi, cần phải cẩn thận để
đảm bảo rằng dung dịch được loại
bỏ khỏi vải trước khi bỏ vào máy.
Không bao giờ kéo dây cáp điện để
rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, luôn
phải cầm vào chính phích cắm.

Bất kỳ công việc đường ống nào cần
thiết để lắp đặt thiết bị này đều phải
được thực hiện bởi một thợ sửa
đường ống đủ trình độ.
Bất kỳ công trình điện nào cần thiết
để lắp đặt thiết bị này đều phải được
thực hiện bởi thợ điện đủ trình độ.
Kết nối máy với ổ cắm điện
tiếp đất.
Nếu thiết bị này được cấp điện từ bộ
dây nối dài hoặc thiết bị ổ cắm điện
di động, bộ dây nối dài hoặc thiết bị
ổ cắm điện di động đó phải được bố
trí sao cho không bị bắn nước hoặc bị
hơi ẩm xâm nhập.
Có thể chấp nhận áp suất nước từ
50-800kPa.

1.3 SỬ DỤNG
Thiết bị này được thiết kế để sử dụng
trong nhà. Không được sử dụng thiết
bị này cho mục đích khác ngoài
những mục đích sản phẩm này được
thiết kế.

Không bao giờ sử dụng máy giặt nếu
dây cáp điện, bảng điều khiển, bề
mặt làm việc hoặc đế bị hư hỏng
khiến phần bên trong của máy giặt
có thể bị hở.
Những bộ phận trong máy giặt
được thiết kế sử dụng cho
nước nóng không quá 60 độ C

1.4 AN TOÀN VỚI TRẺ EM
Trẻ nhỏ và người khuyết tật không được
sử dụng máy giặt này nếu không có sự
giám sát của người khoẻ mạnh
Trẻ nhỏ phài được trông chừng để đảm bảo
các bé không chơi đùa với máy giặt này
Các bao bì đóng gói máy giặt này (như bao
nhựa, băng dính " có thể nguy hiểm cho trẻ
nhỏ - gây ra ngẹt thở. Vui lòng để xa tầm với
của trẻ nhỏ
Các chất tẩy rửa cần được cất giữ an toàn và
cách xa trẻ nhỏ
Cần đảm bảo trẻ nhỏ và thú nuôi không chui
vào lồng giặt
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2. MÔ TẢ SẢN PHẨM
CÁC BỘ PHẬN MÁY GIẶT **EWT1254DCWA, EWT1454DCWA
MẶT SAU

MẶT TRƯỚC
1
2

4

5
6

7

3
DANH SÁCH CÁC BỘ PHẬN

HÌNH BÊN

9
10

1

Bảng điều khiển

2

Cửa máy giặt

3

Chân trước máy giặt

4

Ống dẫn Nước

5

Cáp Điện

6

Ống Thoát Nước/Ống Xả Nước (Tham
khảo
tờ hướng dẫn lắp đặt để lắp & định vị
ống xả)

7

Chân sau máy giặt
Nơi rót chất tẩy trắng

11

8

9 Hộc đựng bột giặt / nước giặt

8
10 Lồng Giặt
11 Thiết Bị Khuấy Giặt Nhẹ Nhàng
(Thiết Bị Khuấy Thấp)
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TÌM HIỂU VỀ MÁY GIẶT CỦA QUÝ VỊ
Gián đoạn do mất cân bằng
Mất cân bằng có hai mức độ đó là mức thấp
và mức cao.
Mức cao: Máy giặt sẽ dừng lại, do phân bố
quần áo không đều trong
lồng giặt. Để khắc phục tình trạng mất cân
bằng, mở cửa và phân bố lại quần áo đều
nhau trong lồng giặt. Kết thúc giai đoạn vắt
của chu trình giặt.
Mức thấp: Máy giặt cố gắng tối ưu hóa bằng
cách giảm tốc độ vắt nhằm tránh mất cân
bằng để hoàn thành chu trình.
Nếu quý vị thường xuyên gặp phải tình
trạng gián đoạn mất cân bằng, điều này có
thể do
máy giặt của quý vị không được cố định
chắc chắn và do độ cân bằng của sàn nhà.
Tình trạng này có thể khắc phục bằng cách
điều chỉnh các chân máy giặt như mô tả
trong Hướng Dẫn Lắp Đặt được đi kèm máy
Độ Nhạy của Bảng Cảm Ứng và Đèn
Luôn nhấn bảng cảm ứng một cách
nhẹ nhàng.
Quan sát đèn trên bảng điều khiển để thấy
hiệu ứng khi nhấn bảng cảm ứng hoặc xoay
núm bộ chọn chương trình, và nghe tiếng “BÍP”.
Khi quý vị nhấn bảng cảm ứng quý vị sẽ
nghe thấy tiếng "BÍP" ngắn xác nhận mục
được chọn
Nếu tùy chọn hiện không có sẵn, máy sẽ
không cho phép quý vị lựa chọn. Sau khi
khởi động máy giặt, toàn bộ bảng cảm ứng
tùy chọn giặt sẽ bị tắt và máy giặt sẽ phát ra
ba tiếng bíp ngắn báo hiệu bảng cảm ứng
đã bị tắt. Bảng cảm ứng Khởi Động/Tạm
Dừng Để Tạm Dừng sẽ vẫn hoạt động
nhưng quý vị cần
phải nhấn và giữ bảng cảm ứng tối
thiểu 1,2 giây để tạm dừng máy giặt.
Việc này nhằm xác nhận rằng quý vị thực
sự muốn tạm dừng máy giặt.

LƯU Ý: Tất cả các chức năng của máy giặt sẽ
dừng lại khi cửa mở.

Tính Năng Đo Mức Nước Tự Động
Máy giặt có bộ phận cảm biến lượng nước
tự động, cũng như cho phép quý vị chọn
mức nước theo cách thủ công nếu muốn.
Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên
sử dụng tính năng tự động chọn lượng
nước để đảm bảo lượng nước thích hợp
cho lượng đồ giặt trong máy. Nói cách khác,
tính năng này thường sẽ mang lại cho quý
vị hiệu quả cao nhất về hoạt động giặt
cũng như mức sử dụng nước.
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TIẾT KIỆM NƯỚC VÀ ĐIỆN
Máy giặt này có tính năng nổi bật với tùy
chọn tiết kiệm nước và điện
Để tiết kiệm điện thời gian giặt có thể
được rút ngắn đối với lượng quần áo bẩn ít hơn
bằng cách lựa chọn chương trình giặt phù hợp,
ví dụ, Giặt Nhanh.
Máy giặt tiết kiệm điện và tiết kiệm nước
tối ưu nhất khi được sử dụng với lượng quần áo
tối đa và lựa chọn chế độ Eco Rinse (Xả Tiết
Kiệm). Quý vị nên sử dụng
Eco Rinse (Xả Tiết Kiệm) (nếu có) thay vì chế độ
Deep Rinse (Xả Ngập Sâu) nhằm giảm bớt
lượng nước sử dụng
để xả quần áo.
Máy giặt của quý vị tiết kiệm nước tối ưu
nhất khi
Chế độ Eco Rinse (Xả Tiết Kiệm) được sử
dụng làm tùy chọn xả.
Mỗi lần quý vị bật máy giặt lên, máy giặt sẽ lựa
chọn tùy chọn xả phù hợp nhất cho chương trình
đã chọn. Quý vị có thể thay đổi tùy chọn xả nếu
muốn. Sự khác biệt giữa chế độ Deep rinse (Xả
ngập sâu) và Eco rinse (Xả tiết kiệm) được giải
thích trên trang 13.

KHÔI PHỤC TRONG TRƯỜNG
HỢP MẤT ĐIỆN
Khi xảy ra mất điện trong lúc máy
đang giặt, xả hoặc đang vắt. Máy
cố gắng lưu các cài đặt ở giai đoạn
máy đang thực hiện và sau đó khi
có điện trở lại máy sẽ bắt đầu từ
giai đoạn giặt trước khi mất điện.
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3. BẢNG ĐIỀU KHIỂN
12 Kg. EWT1254DCWA

14 Kg. EWT1454DCWA
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3.1 NÚM VẶN CHỌN CHƯƠNG TRÌNH GIẶT
Xoay núm vặn chọn chương trình giặt
để chọn chương trình giặt mà quý
vị muốn. Bảng "Hướng dẫn chọn chương trình"
được trình bày trên trang 16 sẽ giúp quý
vị lựa chọn chương trình phù hợp.
Núm vặn chọn chương trình giặt
không phải là đồng hồ hẹn giờ.
Khi quý vị chọn một chương trình
giặt, núm vặn chọn chương trình giặt
sẽ duy trì tại vị trí đó trong suốt
chu trình giặt.

3.2 NÚT CHỌN THỜI GIAN NGÂM
Tùy chọn này cho phép bạn ngâm những
quần áo rất bẩn trước khi bắt đầu giặt.
Để làm điều này, ấn nút chọn thời gian
ngâm để chọn thời gian ngâm.
Phải đậy nắp để cho phép các chức
năng Ngâm hoạt động,
Đối với chương trình giặt "Đồ rất
bẩn", có 6 phút ngâm quần áo
trong chương trình giặt. Máy sẽ vận
hành trong thời gian ngắn. Khoảng
thời gian còn lại, máy sẽ không vận
hành và để quần áo được ngâm
trong chất giặt tẩy.
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3.3 NÚT ĐIỀU CHỈNH MỨC NƯỚC
Chọn mức nước bằng cách nhấn Nút Điều Chỉnh Mức Nước. Chỉ sử dụng lượng
nước mà quý vị cần cho lượng đồ cần giặt.
CHỌN MỨC NƯỚC
1. Chọn mức nước bằng cách nhấn bảng cảm ứng Mức Nước.
Quý vị có thể chọn:
Auto (Tự Động), Full (Đầy),
Medium (Vừa), Low (Thấp)
(Mức Auto (Tự Động): mức nước chính xác cần để giặt quần
áo hiệu quả được xác định và thiết lập một cách tự động cho
quý vị, đảm bảo không bị lãng phí nước.)
2. Chỉ sử dụng lượng nước mà quý vị cần cho lượng đồ cần giặt.

3.4 CHỌN CHẾ ĐỘ VẮT
CHẠM VÀO NÚT CHỌN ĐỂ CHỌN chế độ VẮT.
Lưu ý: Không vắt chỉ có tác dụng đối với lần vắt cuối cùng
với tốc độ nhẹ nhàng 1 phút chỉ để ngăn nước rớt xuống
sàn khi lấy quần áo ra khỏi lồng giặt.
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3.5 NÚT CHỌN XẢ
Nhấn bảng cảm ứng “Rinse Option”
(Chọn Xả) cho phép quý vị thay đổi kiểu
xả.Đối với hầu hết các máy giặt, máy tự động
chọn chế độ “Deep Rinse” (Xả Ngập Sâu)
cho quý vịCó bốn chế độ xả để lựa chọn... Fast
rinse (Xả nhanh), Eco rinse (Xả tiết kiệm),
Deep rinse (Xả ngập sâu)
và Extra rinse (Xả bổ sung).

Extra (Bổ sung):Extra rinse(Xả
Bổ sung), Máy được được xả
ba lần.
Deep (Ngập sâu):Deep rinse
(Xả ngập sâu)
Máy được xả hết hai lần.
Fast (Nhanh): Máy đầy một lần.
Eco (Tiết kiệm):Eco (Xả tiết kiệm)
Máy được rửa bằng nước.
Trộn để tối đa hóa tiết kiệm nước.

LƯU Ý:
So với chế độ Deep rinse (Xả ngập sâu)
sử dụng rất nhiều nước.
Deep rinse (Xả ngập sâu), nước đổ vào
�máy đến mức nước giặt được lựa chọn.
Máy giặt khuấy và xả toàn bộ nước xả
thông qua ống xả nước.
Extra rinse (Xả bổ sung), đây là tùy chọn
đặc biệt cho những người bị dị ứng, xả bổ
sung này sẽ cung cấp hai lần xả ngập sâu
để đảm bảo toàn bộ cặn chất tẩy rửa được
loại bỏ.
Chế độ xả tiết kiệm" và "Chế độ xả nhanh"
không thể được chọn đối với chương trình
giặt Bộ đồ giường
Chúng tôi đặc biệt khuyến khích quý vị sử
dụng Eco rinse (Xả tiết kiệm) cho máy giặt
bất cứ khi nào có thể. Tiết kiệm nước đáng kể
khi sử dụng xả Eco
(Tiết Kiệm) thay vì xả Deep (Ngập Sâu)
hoặc xả Extra (Bổ Sung) để xả quần áo.
Chọn xả Deep (Ngập Sâu) hoặc Extra
(Bổ Sung) Chế độ xả tiết kiệm và chế độ
xả nhanh không được thiết kế để dùng chất
làm mềm vải. Chất làm mềm vải không được
xả ra khi chế độ xả tiết kiệm và chế độ xả
nhanh được chọnnếu quý vị định sử dụng chất
làm mềm vải.
Xả ngập sâu đảm bảo chất làm mềm
vải được phân bố hợp lý và
được loại bỏ hoàn toàn khỏi quần áo
trong quá trình xả.
Chương trình giặt hàng ngày được thiết kế
hoạt động chung với chế độ xả sâu.
Chương trình giặt nhanh Quich 20 được thiết
kế hoạt động chung với chế độ xả nhanh.
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TÍNH NĂNG KHÓA CỬA

3.6 MÀN HÌNH
Màn hình hiển thị những thông tin sau:
MÁY TRONG CHẾ ĐỘ TẠM DỪNG
Start/Pause LED

Đây là một tính năng an toàn để ngăn chặn
bất cứ ai mở cửa khi trống đang quay.
Để mở cửa, người sử dụng cần chạm vào
Chạm vào nút [Start / Pause] (Khởi Động/Tạm
Người sử dụng cần chạm vào nút [Start / Pause]
Dừng) một lần để tạm dừng thiết bị và màn
(Khởi động/Tạm dừng) một lần để tạm dừng thiết bị. hình sẽ Tắt biểu tượng khóa cửa.
Khóa cơ học mở khi lồng giặt ngừng quay.
Trong thời gian còn lại được hiển thị dòng chữ
Đèn chỉ báo Khóa Cửa
sẽ sáng lên khi
<PAUSE> (TẠM DỪNG) Đèn LED Nút Khởi Động/
tính năng bật
Tạm Dừng sẽ nhấp nháy.
ĐANG THỰC HIỆN CHU TRÌNH GIẶT

Sau khi chọn một chương trình, khoảng thời
gian hiển thị dưới dạng giờ và phút
(ví dụ 2:34 nghĩa là 2 giờ 34 phút)

BẬT/TẮT TIẾNG BÍP KẾT THÚC CHU
TRÌNH GIẶT

Người sử dụng cũng có thể tắt âm báo bằng
cách nhấn nút [Water Level] (Mức Nước)
+ nút [Spin] (Vắt)
trong vòng 3 giây và thả tay ra.
đồng thời cũng tắt nguồn âm thanh.
Mức âm lượng được cài đặt tại nhà máy và
người sử dụng không thể điều chỉnh được.

Khoảng thời gian được tính tự động dựa trên lượng
đồ khuyến cáo tối đa đối với từng loại vải.

3.7 NÚT START/PAUSE (KHỞI ĐỘNG

Sau khi khởi động chương trình, thời gian còn lại
được cập nhật từng phút.
Nút Start/Pause (Khởi Động/Tạm Dừng) bằng đèn
LED sẽ luôn luôn sáng (không nhấp nháy) cho biết
máy hiện đang ở chế độ hoạt động.

ĐỂ KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH
/CHU TRÌNH GIẶT

/TẠM DỪNG)

KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH

Khi chương trình giặt hoàn thành, màn hình
Start/Pause LED
hiển thị dòng chữ <FINISHED>
(HOÀN THÀNH) hoặc<END>
(KẾT THÚC).
Đèn LED Nút Start/Pause (Khởi Động
/Tạm Dừng) sẽ Tắt.

Nhấn nút Start/Pause (Khởi Động/Tạm Dừng)
để Tạm Dừng.
Nhấn nút Start/Pause (Khởi Động/Tạm Dừng)
để Tạm Dừng được sử dụng để Khởi Động,
Dừng và Tiếp Tục chương trình giặt.
Nếu quý vị bắt đầu giặt và muốn dừng lại vì
lý do nào đó, hãy nhấn vào bảng cảm ứng
Start/Pause (Khởi Động/Tạm Dừng)
và giữ trong vòng 1.2 giây để tạm dừng
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FAVOURITE (CHẾ ĐỘ GIẶT YÊU THÍCH), CHILD LOCK (KHÓA CHẶN TRẺ EM),

3.8 TIME ADJUST (ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN), DELAY END BUTTON (NÚT HẸN GIỜ KẾT THÚC)
FAVOURITE
(CHẾ ĐỘ GIẶT YÊU THÍCH)
Chức năng chế độ giặt yêu thích là khả năng điều chỉnh các tính năng giặt
cá nhân và lưu thành chương trình tùy chỉnh đến lần giặt tiếp theo.
Chọn Favourite (Chế Độ Giặt Yêu Thích) 1 hoặc 2, chọn phương pháp giặt,
vắt, nhiệt độ, Xả, sau đó chạm và giữ nút Favourite (Chế Độ Giặt Yêu
Thích) trong vòng
“Tiếng Bíp” được bật và 1,5 giây chương trình được lưu cho lần sử dụng
sau bằng việc chọn chương trình Favourite (Chế Độ Giặt Yêu Thích) trên
Núm Xoay.
Đèn chỉ báo Favourite (Chế Độ Giặt Yêu Thích)
sẽ sáng khi tính năng

CHILD LOCK
(KHÓA CHẶN TRẺ EM)

Thiết bị của quý vị được cung cấp có tính năng CHILD SAFETY
LOCK (KHÓA AN TOÀN CHO TRẺ EM) cho phép quý vị không
cần giám sát thiết bị khi cửa đã đóng mà không phải lo lắng
rằng trẻ có thể bị thương tích hoặc gây hư hỏng cho thiết bị.

Để Bật khóa chặn trẻ em:
Giữ nút “Lock” (Khóa) trong vòng 3 giây.
Đèn chỉ báo khóa chặn trẻ em
sẽ sáng khi tính năng này
được bật.
Để Tắt khóa chặn trẻ em:
Giữ nút “Lock” (Khóa) trong vòng 3 giây,
Đèn chỉ báo khóa chặn trẻ em
sẽ biến mất khi tính năng
này bị tắt.
Khi bật chế độ khóa chặn trẻ em, cửa sẽ luôn được khóa trong khi máy giặt đang hoạt động.

TIME ADJUST (ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN)
Tùy chọn này cho phép quý vị tăng/giảm thời gian giặt bằng cách
thay đổi 3 cấp độ khác nhau.
: trung bình > tối đa > tối thiểu

DELAY END

Quý vị có thể cài đặt máy giặt của quý vị để hoàn thành chu trình giặt
tại thời điểm quý vị xác định, chọn hẹn giờ từ 1 đến 19 giờ với khoảng cách
1 giờ. Giờ được hiển thị thể hiện thời gian khi chu trình kết thúc.
Sau khi chọn chương trình giặt, chạm vào
nút [-] hoặc [+] một lần sẽ khởi động chức năng kết thúc hẹn giờ và cài
đặt 1-19 giờ trong thời gian kết thúc của toàn bộ chu trình giặt.
Chạm vào nút [+] để tăng thời gian kết thúc. Chạm vào nút [-] để giảm
thời gian kết thúc. Nhấn nút Start / Pause (Khởi Động/Tạm Dừng)
Đèn chỉ báo Hẹn Giờ kết thúc
sẽ sáng và đồng hồ sẽ bắt đầu đếm
ngược đến khi đạt đến thời gian cài đặt.
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3.93.9HƯỚNG DẪN CHỌN CHƯƠNG TRÌNH (XOAY NÚM)
Khuyến cáo
Chương trình

Regular (Thông thường) *

Colours (Đồ màu)

Chọn chương trình này
Dành cho đồ giặt bằng vải cotton bị bẩn
thông thường với công suất tải định mức.
Đối với màu sắc của các loại vải hỗn hợp.

kích thước tải

EWT1254DCWA EWT1454DCWA Nước

Vắt

Ngâm

Xả

1-12 kg

1-12 kg

Tự động

Xả Ngập Sâu
Cao Không Ngâm

1-12 kg

1-12 kg

Tự động

Cao Không Ngâm Xả Ngập Sâu

/Tiết Kiệm*

Delicates (Đồ mỏng)

Đối với đồ lót, ren, đồ trang trí và
đồ thêu.

Bedding (Chăn,
ga, gối, đệm)

Dành cho vải chăn, ga, gối, đệm
dán nhãn “Có Thể Giặt Máy”

1-12 kg

1-12 kg

Tự động

Cao Không Ngâm Xả Ngập Sâu

Heavy Duty
(Đồ Bẩn Nhiều) *

Dành cho đồ giặt bằng vải cotton
bị bẩn nhiều.

1-12 kg

1-12 kg

Tự động

Cao Không Ngâm Xả Ngập Sâu

Tub Cleaning (Vệ
Sinh Lồng Giặt)

Tự động Trung Không Ngâm Xả Ngập Sâu
bình

1-5 kg

-

Làm sạch lồng giặt.

-

-

Không Ngâm

-

Rinse+Spin (Xả+Vắt)

Đối với các đồ quý vị muốn xả và vắt
ví dụ:quần áo mà quý vị đã giặt tay
tronglồng giặt.

1-12 kg

1-12 kg

Đầy

Cao Không Ngâm Xả Ngập Sâu

Spin (Vắt)

Dành cho quần áo ướt để loại bỏ nước.

1-12 kg

1-12 kg

-

Cao Không Ngâm

Quick 20 (Giặt
Nhanh 20 phút)
Daily 45 (Giặt
trong 45 phút)
Favourite
(Chế Độ Giặt Yêu

Dành cho lượng rất nhỏ vải hỗn hợp .

1-2 kg

Thấp

Dành cho lượng vải hỗn hợp nhỏ.

3-7 kg

Tự động

-

-

Để sử dụng chương trình giặt yêu thích.

Cao

-

Không Ngâm Xả Nhanh

Cao Không Ngâm Xả Ngập Sâu
-

Không Ngâm

* “Regular wash (Giặt thông thường), Auto level (Mức nước tự động), High spin
(Vắt tốc độ cao), Eco rinse (Xả tiết kiệm), Max Time Adjust (Điều Chỉnh Thời Gian Tối Đa)
” được khuyến cáo dành cho lượng vải cotton bị bẩn thông thường.
* Chương trình Heavy Duty (Đồ Bẩn Nhiều) giai đoạn Ngâm được thiết lập sẵn là 6 phút.

-
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4. HƯỚNG DẪN GIẶT
Những Hướng Dẫn Giặt này mang tính chất
khái quát và quý vị sẽ đạt được các kết
quả giặt tối ưu bằng cách tuân theo các
hướng dẫn này.
Tuy nhiên, do nhiều loại vải, mức độ bẩn,
các loại chất tẩy rửa khác nhau và các cài
đặt chương trình có sẵn quý vị có thể thực
hiện một số kết hợp các chế độ này không
phải lúc nào cũng mang lại kết quả giặt hoàn hảo.
Nếu ví dụ quý vị thấy cặn của chất tẩy rửa hoặc
đất bám trên một số đồ giặt, hãy đọc đoạn Cặn
bám trên các đồ đã giặt.
Theo thời gian quý vị sẽ học được cách thiết lập
tốt nhất các chương trình, chất tẩy rửa và phân l
oại đồ giặt theo các kiểu đồ giặt và vết bẩn
khác nhau.

4.1 PHÂN LOẠI ĐỒ GIẶT

THÀNH CÁC ĐỒ GIẶT
RIÊNG

Đồ giặt bám xơ vải

Đồ giặt tạo xơ vải

- Nhung kẻ
- Vải tổng hợp
- Vải chống
nhăn

- Khăn tắm
- Tã lót
- Sợi sơ-nin/
Vải bông xù

LƯU Ý:

Hãy chắc chắn rằng quý vị giặt
chất bám xơ vải riêng với
nguồn tạo sơ vải.
Tuyệt đối không giặt đồ trắng và đồ
có màu cùng nhau. Đồ trắng có
thể mất đi "tính trắng" trong khi giặt.
Các đồ màu mới có thể phai màu
trong lần giặt đầu tiên; do đó chúng
nên được giặt riêng trong lần đầu tiên.
QUAN TRỌNG!
Đảm bảo rằng không có vật kim loại
nào còn sót lại trong đồ giặt
(ví dụ kẹp tóc, kim băng, ghim).
Cài khuy gối, kéo khóa kéo,
móc và cúc bấm.

Mỗi mẻ giặt nên bao gồm quần áo
cần những điều kiện giặt tương tự nhau.
Ví dụ, quý vị không nên giặt quần áo
mỏng với quần áo lao động rất bẩn.

Vải bền màu và không bền màu nên
được giặt riêng. Hiểu rõ loại vải quý vị
có và độ bẩn của chúng sẽ giúp ích khi
quý vị lựa chọn các tùy chọn chương
trình giặt.

Buộc chặt bất kỳ dây đai hoặc dải dài nào.

Một số loại vải là đồ giặt bám xơ vải
và có thể bám xơ vải, bụi bẩn và
màu sắc từ những loại vải khác là đồ
giặt tạo xơ vải.

Loại bỏ các vết bẩn lâu ngày
trước khi giặt.
Cọ rửa các khu vực bị bẩn đặc biệt
bằng chất tẩy rửa hoặc kem tẩy
rửa chuyên dụng.
Xử lý đặc biệt với rèm cửa.
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Giặt áo lót, quần tất và các đồ mỏng
khác trong túi giặt lưới mà quý vị có
thể mua từ siêu thị.

Không sử dụng loại chất tẩy rửa không phù
hợp. Quý vị phải sử dụng chất tẩy rửa ít bọt
được thiết kế dành cho máy giặt cửa trước
hoặc máy giặt cửa trên công suất cao
, như Cold Power cho Máy Giặt Cửa
Trước và Máy Giặt Cửa Trên Công Suất
Cao hoặc chất tẩy rửa dán nhãn “Matic”.
Không sử dụng các sản phẩm có gốc xà
phòng trong máy giặt của quý vị.

Tháo bỏ các móc hoặc buộc
chúng trong túi hoặc lưới.

4.2 THUỐC XỊT TIỀN XỬ LÝ VÀ

CHẤT TẨY VẾT BẨN

Không sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa.
Việc này có thể dẫn đến quá nhiều bọt
khiến tốc độ vắt chậm, xả kém và quá tải
động cơ trong các giai đoạn vắt của
chương trình giặt.
Không sử dụng quá ít chất tẩy rửa vì đồ giặt
sẽ không sạch. Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị
cần lượng nhiều hơn, hãy chỉ tăng thêm một
lượng nhỏ để tránh tình trạng quá nhiều bọt.

CẢNH BÁO!
Thuốc xịt tiền xử lý và chất tẩy vết
bẩn có thể gây hại cho các thành
phần nhựa trong máy giặt
của quý vị.
Nếu quý vị sử dụng thuốc xịt tiền
xử lý hoặc chất tẩy vết bẩn, hãy sử
dụng cho quần áo để cách xa máy
giặt của quý vị.

4.3 CHẤT TẨY RỬA
Kết quả giặt hiệu quả cũng phụ
thuộc vào việc lựa chọn chất tẩy
rửa và sử dụng đúng số lượng tránh
lãng phí và bảo vệ môi trường.
Mặc dù là chất có khả năng phân
huỷ sinh học, chất tẩy rửa có chứa
các chất, khi được sử dụng với số
lượng lớn có thể phá vỡ sự cân bằng
tinh tế của tự nhiên.
Việc lựa chọn chất tẩy rửa sẽ tùy
thuộc vào từng loại vải (đồ mỏng,
vải bông, v.v.),
màu sắc, nhiệt độ giặt và độ bẩn.

Số lượng chất tẩy rửa được sử dụng
Loại và lượng chất tẩy rửa sẽ phụ thuộc vào
loại vải, lượng đồ giặt, độ bẩn và độ cứng
của nước được sử dụng.
Độ cứng của nước được phân loại thành
các “độ” cứng.
Quý vị có thể tìm hiểu thông tin về độ cứng
của nước trong khu vực của quý vị từ công ty
cấp nước có liên quan hoặc từ chính quyền
địa phương của quý vị.
Thực hiện theo các hướng dẫn của nhà sản
xuất sản phẩm về số lượng cần sử dụng.
Không đủ bột giặt gây ra: đồ giặt chuyển
màu xám, quần áo nhờn.
Quá nhiều bột giặt gây ra: nhiều bọt xà phòng,
giảm hiệu quả giặt, xả không đủ sạch.
Sử dụng ít chất tẩy rửa hơn nếu: quý vị đang
giặt một lượng đồ giặt nhỏ, giặt đồ bị bẩn nhẹ,
có lượng bọt lớn trong quá trình giặt.
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5. SỬ DỤNG HÀNG NGÀY
5.1 KHỞI ĐỘNG MÁY GIẶT CỦA QUÝ VỊ
1. Cắm phích cắm vào ổ điện.
2. Bật vòi nước lên.
5.2 BỎ ĐỒ GIẶT VÀO MÁY GIẶT
Khi bỏ quần áo vào máy giặt của quý vị,
có bốn điều cần nhớ:

5.3 THÊM CHẤT TẨY RỬA
Khi sử dụng máy giặt trong lần đầu
tiên, hãy kiểm tra xem khay định lượng
có được thiết kế cho loại chất tẩy rửa
quý vị sẽ sử dụng không. Để làm được
điều này, thực hiện như sau:
1. Kéo hết ngăn kéo khay định lượng
về phía trước.
2. Nâng phía trước của ngăn kéo lên
và hướng về kéo về phía trước để
tháo ngăn kéo khỏi rãnh trượt.
kéo cửa nạp lên
để đổ bột giặt vào

3. Kiểm tra vị trí của cửa nạp ở phía
sau ngăn chứa chất tẩy rửa trong
ngăn kéo khay định lượng.
(Cài đặt của nhà máy là kéo cửa nạp
lên để dành cho bột giặt.)
4. Hạ cửa nạp xuống nếu quý vị muốn
sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng.

1. Quần áo phải được phân bố đều quanh thiết
bị khuấy.
Để có được kết quả tốt nhất, đưa các đồ giặt
nhỏ vào trước, sau đó
đến các đồ giặt lớn.
Ví dụ, một mẻ giặt thông thường được
đưa vào máy giặt theo trình tự sau đây:
khăn tay, khăn mặt, quần lót, vỏ gối,
Áo thun, áo sơ mi, khăn trải bàn, khăn trải g
iường, khăn tắm.
2. Quần áo không được quấn quanh thiết
bị khuấy.
3. Không làm quá tải máy giặt. Quần áo phải
chuyển động trong quá trình giặt
4. Đồ giặt chỉ nên gồm ba hoặc bốn đồ giặt lớn,
ví dụ như khăn trải giường. Đồ giặt còn lại nên
là các đồ nhỏ. Đồ giặt hỗn hợp gồm các đồ lớn
và nhỏ sẽ giặt sạch hơn lượng giặt chứa toàn
bộ các đồ lớn.

clip �ap down for
liquid

5. Đặt khay định lượng trở lại vào rãnh trượt.
Hãy nhớ: Nếu quý vị thay đổi loại
chất tẩy rửa quý vị đang sử dụng,
vị trí của cửa nạp cần thay đổi.
Xem hình.
6. Bây giờ quý vị đã sẵn sàng thêm chất
tẩy rửa. Đo lượng chất tẩy rửa cần thiết
và đổ vào ngăn chứa chất tẩy rửa của
ngăn kéo khay định lượng.
thêm chất tẩy rửa
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Khi sử dụng chất tẩy rửa dạng lỏng, một
lượng chất tẩy rửa có thể rò rỉ ra khỏi khay
định lượng vào đồ giặt sớm hơn dự kiến
thông qua các lỗ nhỏ ở phía sau của khay
định lượng.
Các lỗ hở nhằm giúp xả các chất tẩy rửa.
7.Nếu quý vị muốn sử dụng chất làm mềm
vải, tham khảo “Thêm chất làm mềm vải”.
8.Đóng ngăn kéo bằng cách đẩy trở lại về
phía bảng điều khiển phía trên của máy giặt
khi quý vị đã hoàn thành việc thêm chất tẩy

Thận trọng: Không cho quá nhiều
chất làm mềm vải

Không thực hiện những việc sau:

Đổ tràn và xả ra quá sớm có thể khiến chất
làm mềm vải và chất tẩy rửa hòa trộn vào
nhau tạo thành các vết bẩn.

Sử dụng quá ít chất tẩy rửa sẽ khiến kết quả
giặt kém hiệu quả.
Sử dụng chất tẩy rửa quá mức sẽ tạo ra quá
nhiều bọt và có thể gây quá tải động cơ trong
giai đoạn vắt của chu trình giặt.
Để tránh quá nhiều bọt, giảm bớt lượng chất
tẩy rửa quý vị sử dụng. Tốt nhất nên sử dụng
chất tẩy rửa có dán nhãn ít bọt. Chất tẩy rửa
cửa trước, chất lượng cao sẽ là chất hoàn hảo
cho máy giặt này.
Sử dụng các sản phẩm có gốc xà phòng cho
máy giặt của quý vị.

5.4 THÊM CHẤT LÀM MỀM VẢI
Trước khi thêm chất làm mềm vải vào khay
định lượng, đảm bảo nắp xiphon được đẩy
dứt khoát trên chốt định vị trong ngăn kéo.
Chất làm mềm vải sẽ không xả ra nếu nắp
không được lắp chính xác, thiếu hoặc bị tắc
nghẽn bởi cặn. Giờ quý vị sẵn sàng thêm chất
làm mềm vải.
Đo lượng chính xác theo khuyến cáo trên bao
bì chất làm mềm vải vào cốc và sau đó đổ
vào ngăn chứa chất làm mềm vải của ngăn
kéo khay định lượng.

tháo nắp xiphon
thêm chất làm
mềm vải

Khay định lượng chất làm mềm vải có dung
tích 90ml khi được đổ đầy đến vạch đánh dấu
TỐI ĐA. Bất kỳ mức nào thấp hơn mức TỐI
ĐA sẽ hoạt động hiệu quả.
Thận trọng: Chỉ sử dụng ngăn định lượng
chất tẩy rửa cho chất tẩy rửa và ngăn chứa
chất làm mềm vải cho chất làm mềm vải.
TỐI ĐA - Không được
đổ quá
chiều cao này
của nắp xiphon
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5.5

THÊM CHẤT TẨY TRẮNG
Tẩy trắng quần áo có
thể giúp loại bỏ vết bẩn,
chất bẩn khó phai và
diệt vi khuẩn
Loại oxy - Đây thường
là chất tẩy trắng dạng
bột. Hòa lượng yêu
cầu với nước và đổ vào
lỗ trên bảng điều khiển
phía trên trong quá
trình giặt khi còn nước
trong lồng giặt

Tính Năng Đóng Cửa Nhẹ
Nhàng (Ngoại trừ SWT8063E)
Khi cửa được mở hoàn toàn, để đóng
trước tiên chỉ cần kéo cửa xuống sau đó
cửa sẽ tự đóng một cách từ từ.

Thiết bị đóng cửa nhẹ nhàng sẽ không
hoạt động nếu cửa được mở quá 80
độ (Vui lòng để tay của quý vị xa khỏi
vị trí này, cửa sẽ đóng nhanh và khiến t
ay quý vị bị thương).

Tham khảo hướng dẫn trên hộp đựng chất tẩy trắng.
Loại chứa Clo - Loại bột tẩy trắng này KHÔNG
NÊN hòa với chất tẩy rửa. Hòa chất tẩy trắng
với nước theo hướng dẫn trên hộp đựng.
- Chuyển Bộ Chọn Chương Trình về vị trí Regular Wash
(Giặt Thông Thường).
Nhấn bảng cảm ứng Start/Pause (Khởi Động
/Tạm Dừng) Để Tạm Dừng đểbắt đầu đổ nước.
- Đổ dung dịch tẩy trắng vào lỗ trên bảng điều
khiển phía trên trong quá trình giặt khi còn
nước trong lồng giặt
- Cho phép máy giặt khuấy trong một vài phút,
sau đó để máy đứng yên trong thời gian yêu
cầu bằng cách nhấn và giữ bảng cảm ứng Khởi
Động/Tạm Dừng trong 1,2 giây để tạm dừng máy.
- Chuyển Chương Trình Chọn sang vị trí Drain & Spin (Xả & Vắt) và
nhấn bảng cảm ứng Start/Pause (Khởi Động/Tạm Dừng)
để làm trống lồng giặt.
- Giờ đây quý vị có thể giặt quần áo bằng cách sử dụng chất t
ẩy rửa và chương trình giặt được lựa chọn của quý vị.

LƯU Ý :

Chất tẩy trắng KHÔNG nên được sử
dụng trên quần áo bằng lụa, len, tơ
nhân tạo hoặc quần áo phơi treo.
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5.6 CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

LƯU Ý:

Các chức năng khác nhau có thể
được kết hợp tùy thuộc vào chương
trình được lựa chọn.
Khi nhấn các nút, đèn báo tương
ứng sẽ sáng lên.

1. Chuyển bộ chọn chương trình về
chương trình yêu cầu.
- Máy giặt của quý vị hiện tại đang ở
STAND-BY-MODE (CHẾ ĐỘ CHỜ)
và sẵn sàng giặt quần áo của quý vị.
- Đèn tương ứng sẽ sáng lên.
- Âm báo sẽ phát ra.
- Quay số của bộ chọn có thể xoay theo
chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ.
- Khi quý vị lựa chọn một chương trình,
chương trình được lựa chọn sẽ ở vị trí đó
trong suốt chu trình.
- Màn hình hiển thị khoảng thời gian
chương trình.
Nếu các cài đặt được hiển thị trên bảng
điều khiển là những gì quý vị muốn sử
dụng, nhấn nút Start/Pause (Khởi Động
/Tạm Dừng) để bắt đầu giặt.
2. Nếu quý vị muốn giặt quần áo với
các chức năng khác với chức năng
được đề xuất từ máy, bấm nút
Temperature (Nhiệt Độ), Water
Level (Mức Nước), Spin Time (Thời
Gian Vắt) và Rinse Option (Tùy Chọn Xả).

3. Nếu quý vị muốn xác định thời gian
kết thúc chương trình giặt, hãy nhấn
nút “Delay End” (Hẹn Giờ Kết Thúc")
nhiều lần để chọn thời gian kết thúc
của máy giặt.

5.7 KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH
Để khởi động một chương trình, bấm
nút Start/Pause (Khởi Động/Tạm Dừng),
khoảng thời gian mặc định của chương
trình sẽ được hiển thị trên màn hình.
LƯU Ý :
Khi quý vị lựa chọn chương trình
Drain+Spin (Xả + Vắt), sẽ có sự trì
hoãn ít nhất 2 phút trước khi máy
giặt bắt đầu vắt. Sự trì hoãn này là
khoảng thời gian bơm ra (Xả) để
đảm bảo lồng giặt không còn nước,
điều cần thiết trước khi chế độ vắt
bắt đầu. Mặc dù quý vị có thể chỉ
đưa quần áo ướt vào lồng giặt trống,
sự trì hoãn trước khi vắt sẽ vẫn xảy r
a nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ
máy giặt của quý vị.
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5.8 GIÁN ĐOẠN CHƯƠNG TRÌNH
Nếu quý vị bắt đầu chương trình giặt
và quý vị muốn dừng lại vì một lý do
nào đó, hãy nhấn nút Start/Pause
(Khởi Động/Tạm Dừng) để nhập chế
độ PAUSE (TẠM DỪNG). Thời gian
còn lại được hiển thị sau đó "PAUSE"
("TẠM DỪNG").Nhấn nút Start/Pause
(Khởi Động/Tạm Dừng) một lần nữa.
Chương trình sẽ tiếp tục.

5.9 THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH
Quý vị có thể xoay Núm Bộ Chọn
Chương Trình sang vị trí chương trình
mới bất kỳ lúc nào. Nếu quý vị di chuyển
Núm Bộ Chọn Chương Trình, hiệu quả
sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình trạng
của máy tại thời điểm quý vị thực hiện
việc này, như sau:
Khi máy đang ở chế độ PAUSE
(TẠM DỪNG), di chuyển Núm sang
vị trí mới, có 3 tiếng bíp ngắn để
nhắc nhở quý vị rằng không thể
thay đổi chương trình trong chế
độ pause (tạm dừng).
Khi máy giặt đang chạy, di chuyển
Núm đến một vị trí mới sẽ dẫn
đến việc máy tiếp tục giặt và
3 tiếng bíp nhắc nhở quý vị rằng
tùy chọn này không được phép.

5.10 THAY ĐỔI CÁC TÙY CHỌN
Chỉ có thể thay đổi trước khi bắt
đầu chương trình.

5.11 KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH
- Thiết bị tự động dừng lại.
- Màn hình sẽ hiển thị
"END" (KẾT THÚC)
và với âm thanh Kết Thúc 15 giây
một lần trong 2 phút.
- Chuyển núm Bộ Chọn Chương
Trình về vị trí “ Off ”
- Lấy đồ giặt ra khỏi máy giặt.
Đảm bảo rằng lồng giặt trống.
- Đậy kín nắp, để tránh nấm mốc
và mùi hôi.
- Tắt vòi nước.

5.12 TẮT TỰ ĐỘNG
Sau 5 phút mà không có bất kỳ sự tương
tác nào giữa người sử dụng với thiết bị,
trong khi máy đang ở chế độ chờ hoặc
sau khi
kết thúc chu kỳ, thiết bị không nhận
được hướng dẫn nào khác nữa, máy sẽ
tự động Tắt
(để tiết kiệm năng lượng phù hợp với các
tiêu chuẩn về tiêu thụ năng lượng).
Tất cả các cài đặt được lưu trữ để khi
thiết bị được bật lại, chương trình đã sẵn
sàng hoặc nếu chế độ tự động tắt
được kích hoạt sau khi kết thúc chu
trình, người dùng có thể thấy rằng chu
trình đã kết thúc bình thường, và có thể
khởi động lại.
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6. BẢO DƯỠNG MÁY GIẶT CỦA QUÝ VỊ
Máy giặt của quý vị sẽ cung cấp cho quý vị dịch vụ lâu bền và không có sự cố, nếu quý
vị tuân theo hướng dẫn trong phần này. Những hướng dẫn này thể hiện cho quý vị
thấy cách bảo dưỡng máy giặt của quý vị.

6.1 NHỮNG ĐIỀU CẦN THỰC HIỆN SAU KHI QUÝ VỊ HOÀN THÀNH

CHU TRÌNH GIẶT.

1. Chuyển núm Bộ Chọn Chương Trình về vị trí “Off” (Tắt).
2. Tắt nguồn điện tại ổ cắm.
3. Tắt vòi nước. Việc này sẽ kéo dài tuổi thọ của ống nạp nước.
4. Mở cửa một lúc. Điều này cho phép độ ẩm bên trong máy giặt có thời
gian bay hơi và phân tán bất kỳ mùi nào.

6.3 VỆ SINH KHAY ĐỊNH LƯỢNG
Khay định lượng cần được làm sạch thường xuyên, tốt nhất là sau mỗi lần giặt. Kiểm tra khay
định lượng sau mỗi lần giặt để xem liệu có bất kỳ cặn chất tẩy rửa nào không.
Để làm sạch hãy tiến hành như sau:
Kéo hết khay định lượng về phía trước.
Nâng phía trước khay định lượng lên và kéo về phía trước
để tháo khỏi rãnh trượt.
Làm sạch khay định lượng bằng nước nóng và bàn chải,
vd: bàn chải đánh răng cũ
Làm khô khay định lượng.
Trước khi lắp lại khay định lượng chất tẩy rửa vào đường
rãnh, hãy làm sạch bên trong ngăn kéo bằng một bàn chải đánh răng cũ.
Đặt khay định lượng lại vào rãnh trượt và đóng ngăn kéo.

6.4 VỆ SINH MÁY GIẶT CỦA QUÝ VỊ
Để vệ sinh bên trong và bên ngoài máy giặt quý vị cần:
1. Lau bề mặt máy bằng nước rửa bát loại nhẹ và nước ấm.
2. Lau khô bằng vải mềm.
QUAN TRỌNG: Tuyệt đối không sử dụng các dung môi,
chất tẩy dạng khí dung, chất tẩy rửa dạng xịt,
thủy tinh, các loại thuốc tẩy,
chất đánh bóng kim loại, vật liệu ăn da,
miếng cọ xoong nồi hoặc thuốc tẩy gia dụng
nói chung trên hoặc gần tấm phía trên cùng
và nắp, bảng điều khiển hoặc các bộ phận
khác của máy giặt.
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6.5 VỆ SINH VẾT BẨN TRONG

LỒNG GIẶT
Những vết bẩn trong lồng giặt có thể
gây ra do:
các vật bằng kim loại như kẹp tóc nhỏ
, ghim và móng tay;
muối;
dầu cơ thể và dầu mỡ từ quần áo rất
bẩn hoặc nhiều mồ hôi được tích tụ
xung quanh phần phía trên của
lồng giặt;
quá nhiều bọt trong khi giặt nếu sử
dụng chất tẩy rửa không đúng
hoặc quá nhiều.
QUAN TRỌNG:
Kiểm tra tất cả các túi trước khi cho quần
áo vào máy giặt.
Không để quần áo ướt (đặc biệt là đồ bơi)
trong chậu quá lâu trước khi giặt.
Cách Vệ Sinh Lồng Giặt Bằng
Thép Không Gỉ :
1. Lau bằng sản phẩm làm sạch được
dán nhãn phù hợp với thép không gỉ.
2. Lớp dầu tích tụ có thể được loại bỏ
bằng cách lau bề mặt bằng chất tẩy
rửa nhẹ và nước ấm.
QUAN TRỌNG:
Tuyệt đối không sử dụng chất tẩy
trắng hoặc bùi nhùi thép để làm
sạch lồng giặt bằng thép không gỉ.

6.6 TRÁNH TÍCH TỤ CÁC

CHẤT TẨY RỬA
KHÔNG HÒA TAN
Nếu quý vị chỉ giặt bằng nước
lạnh, chất tẩy rửa không hòa tan
và dầu từ cơ thể sẽ tích tụ trong
máy giặt. Sự tích tụ này có thể gây
ra vết ố trên quần áo của quý vị.
Để tránh lớp tích tụ này :
Không sử dụng quá nhiều chất l
àm mềm vải trong nước lạnh;
chọn chế độ giặt bằng nước
nóng ít nhất một lần một tháng;
luôn hòa tan chất tẩy rửa trong
một lít nước ấm.
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7.GỢI Ý HỮU ÍCH TRONG VIỆC XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ VỀ GIẶT
7.1 CẶN BỘT GIẶT TRÊN CÁC

ĐỒ GIẶT
Một số chất tẩy rửa có các thành phần
không hòa tan hoàn toàn và hậu quả
là, có thể để lại các hạt hoặc cặn màu
trắng trên bề mặt quần áo tối màu
trong đồ đã giặt. Tương tự như vậy
một số hạt có thể không hòa tan hoàn
toàn, dẫn đến cặn xuất hiện trên quần
áo có màu sáng hơn.
Nếu quý vị đã từng thấy cặn bột giặt
trên quần áo, những lời khuyên
sau sẽ có ích:
Kiểm tra xem quý vị có đang sử
dụng loại chất tẩy rửa cho máy giặt
cửa trước để giảm thiểu
cặn bột giặt hay không. Quý vị có
thể sử dụng các chất tẩy rửa có
thương hiệu khác để có kết quả tốt
hơn. Chất tẩy rửa dạng lỏng có thể
tốt hơn dạng bột trong trường hợp
của quý vị.
Pha sẵn chất tẩy rửa với nước ấm
hoặc nước nóng để tăng khả năng
hòa tan.
Giảm lượng chất tẩy rửa xuống còn
1/2 và 2/3 so với khuyến cáo chuẩn
của nhà sản xuất để tránh việc vượt
quá nồng độ (việc sử dụng ít nước
hơn yêu cầu sử dụng ít chất tẩy
rửa hơn.)
Một số cặn bột giặt có thể
tích tụ lại xơ vải, vì vậy hãy cẩn thận
để không để đồ giặt tạo xơ vải vào
một mẻ giặt có quần áo sẫm
màu hơn.
Chọn xả ngập sâu và không phải
xả tiết kiệm để giúp loại bỏ các hạt.

Sử dụng một chương trình khác như
dưới đây, được thiết kế để giảm thiểu
các hạt cặn (Các hạt này làm tăng hiệu
quả và sẽ giúp quý vị chọn chương
trình tốt nhất cho đồ giặt của quý vị.)
– The Colours Program (Chương Trình
Giặt Quần Áo Màu)
– Heavy Duty Program (Chương Trình
Đồ Bẩn Nhiều)

7.2 QUẦN ÁO BẨN - NHỮNG GỢI Ý

ĐỂ LOẠI BỎ VẾT BẨN
Hướng dẫn loại bỏ vết bẩn trên trang
30 có thể hỗ trợ quý vị trong việc loại
bỏ vết bẩn.Xử lý tất cả các vết bẩn ngay
khi có thể. Quý vị để vết bẩn càng lâu thì
càng khó để loại bỏ. Trước tiên hãy thử
chất ngâm quần áo và chất tẩy vết bẩn.
Nếu quý vị sử dụng chất tẩy vết bẩn hoặc
bình xịt tiền xử lý, hãy dùng chúng cho
các quần áo trong khu vực thống thoáng
cách xa máy giặt.
Tránh sử dụng nước nóng trên các
vết bẩn vì nước nóng sẽ làm các vết
bẩn bám chặt.
Sử dụng thao tác nhẹ và không chà
trực tiếp chất loại bỏ vết bẩn lên vải.
Nếu quý vị sử dụng chất tẩy trắng
chlorine, hãy làm theo các hướng dẫn
trên chai và pha loãng trước khi cho
vào quần áo.
Kiểm tra các loại quần áo màu trong
đường khâu bên trong để đảm bảo
độ bền màu trước khi sử dụng bất kỳ
chất tẩy trắng hoặc chất tẩy bẩn nào.
Kiểm tra vải tổng hợp về đường khâu
bên trong trước khi sử dụng bất kỳ loại
hóa chất hoặc chất tẩy trắng nào.
LƯU Ý:

Giảm lượng quần áo mỗi lần giặt để
tạo nhiều không gian hơn cho quần
áo di chuyển xung quanh lồng giặt.

Các hóa chất được đề cập đến để loại
bỏ vết bẩn có sẵn ở siêu thị, cửa hàng
ngũ kim hoặc cửa hàng dược phẩm tại
địa phương của quý vị.
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CẨN TRỌNG !

CẢNH BÁO !
Bình xịt tiền xử lý và chất tẩy vết bẩn
có thể làm hỏng các bộ phận bằng
nhựa trên máy giặt.

Không sử dụng các chất hoặc dung môi
tẩy rửa dạng khô gần máy giặt . Những
chất lỏng này sẽ làm hỏng máy giặt và
có thể gây nổ.

7.3 CÁC QUẦN ÁO BỊ NHUỐM VÀNG HOẶC XÁM
Vấn đề

Nhuốm màu
xám

Nguyên nhân có thể
Thời gian giặt không thích
hợp và sử dụng không đủ
chất tẩy rửa điều có thể gây
ra sự tích tụ các chất tẩy
rửa lên quần áo.
Sử dụng không đúng loại
hoặc quá nhiều chất tẩy
rửa có thể gây ảnh hưởng
đến hiệu quả xả và vắt.
Để lẫn quần áo trắng với
nhiều quần áo bẩn, ví dụ:
quần áo lao động.
Yêu cầu sử dụng xà phòng
thay vì
bột giặt.
Sự tích tụ của dầu trên quần
áo đến từ những nơi tiếp
xúc với da như đồ lót,
áo phông.

Nhuốm vàng

Làm quần áo cũ. Sắt tích
tụ trong nước giặt.
Sử dụng chất tẩy trắng
chlorine trên vải từ sợi tổng
hợp.
Sấy không đúng cách.
Nhiệt độ nước không phù
hợp tức là quá nóng hoặc
quá lạnh.

Điều cần làm
1. CHỈ sử dụng chất tẩy rửa
cho máy giặt cửa trước,
ít bọt cho máy giặt này như
Cold Power cho Máy Giặt
Cửa Trước và Máy Giặt Cửa
Trên Công Suất Cao hoặc
chất tẩy rửa được dán nhãn
“Matic”.
2. Phân loại quần áo cần giặt,
sau đó giặt lại bằng cách
sử dụng tùy chọn chương
trình phù hợp với vải bằng
nước nóng hoặc nước ấm.
3. Nếu nước rất bẩn hoặc rất
nhiều bọt, hãy lặp lại 2 bước
trên để làm giảm lượng chất
tẩy rửa mà quý vị sử dụng.

1. Phân loại đồ giặt, sau đó

giặt lại bằng cách sử dụng
tùy chọn chương trình phù
hợp với vải bằng nước
nóng hoặc ấm.

2. Nếu nước rất bẩn hoặc rất
nhiều bọt, hãy lặp lại 1
bước trên để làm giảm
lượng chất tẩy rửa mà quý
vị sử dụng.

LƯU Ý: Các chất tổng hợp
đã được giặt trong nước nóng
sẽ không đáp ứng với bất kỳ
phương pháp xử lý nào.
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8.HƯỚNG DẪN VỀ LOẠI BỎ VẾT BẨN
Loại vết bẩn

Vải cotton Trắng Và Vải Lanh Vải màu cóthể giặt máy được

Mực Bút Bi

Chà sạch với cồn methyl hóa.
Chất tẩy trắng nếu cần.

Tương tự như vải trắng - sử dụng chất
tẩy trắng loại oxy.

Nước củ dền

Giũ ngay khi có thể trong nước
lạnh. Chất tẩy trắng nếu cần.

Tương tự như vải trắng - sử dụng
chất tẩy trắng loại oxy.

Máu, Nước
Thịt, Trứng
(Vết Bẩn Khô)

Phủ lên vùng này với bột làm
mềm thịt (msg). Pha với nước ấm
thành một hỗn hợp sệt. Chờ
15-20 phút.Chà sạch với nước
lạnh hoặc chất tẩy trắng pha loãng.

Tương tự như vải trắng nhưng chọn
nhiệt độ nước phù hợp với vải - sử
dụng chất tẩy trắng loại oxy.

Máu, Nước
Thịt, Trứng
(Vết Bẩn Mới)

Xả bằng nước lạnh. Nếu vết bẩn
vẫn còn, rắc bột làm mềm thịt
(msg) lên. Chờ 15-20 phút. Nếu
vết bẩn vẫn còn,
hãy chà sạch với chất tẩy trắng
pha loãng. Giặt bằng nước nóng.

Tương tự như vải trắng nhưng chọn
nhiệt độ nước phù hợp với vải - sử dụng
chất tẩy trắng loại oxy.

Sáp Nến

Cạo bỏ phần còn lại, đặt phần
vết bẩn vào giữa giấy thấm trắng
hoặc một vài lớp giấy ăn. Chà
sạch với dung dịch tẩy rửa khô.
Nếu vết bẩn vẫn còn, hãy dùng
chất tẩy trắng.

Bã Kẹo Gôm

Chà với đá cứng. Cạo phần còn
lại bằng dao cùn.Chà sạch với
dung dịch tẩy rửa khô.

Tương tự như vải trắng.

Sôcôla

Ngâm trong nước ấm với sản phẩm
trước khi ngâm, và giặt trong nước
âm ấm. Sử dụng dung dịch tẩy rửa
dạng khô (cồn trắng) để loại bỏ
bất kỳ vết dầu mỡ.

Ngâm trong nước ấm hòa dung dịch
ngâm trước hoặc chất tẩy rửa. Xử lý
các vết bẩn còn lại bất kỳ với chất
tẩy trắng oxy.

Cà phê/trà
(Sữa Hoặc
Kem)

Xả và ngâm trong nước lạnh. Chất
tẩy rửa tác dụng lên vết bẩn. Xả
sạch và sấy khô. Nếu vẫn còn vết
bẩn, chà sạch với dung dịch tẩy
rửa dạng khô. Nếu vẫn còn vết bẩn,
hãy dùng chất tẩy trắng.

Tương tự như vải trắng - sử dụng
chất tẩy trắng loại oxy.

Tương tự như vải trắng - sử dụng
chất tẩy trắng loại oxy.

Cà Phê/trà
(Đen), Nước
Trái Cây,
Rượu Trắng

Đổ nước sôi vào vết bẩn. Chất
tẩy trắng nếu cần.

Ngâm hoặc xả trong nước lạnh hoặc
chà sạch bằng nước ấm và chất tẩy
rửa. Sử dụng chất tẩy trắng loại oxy.

Dung Dịch
Xóa

Cạo bỏ phần còn lại càng sạch
càng tốt. Chà sạch bằng chất
làm loãng sơn hoặc cồn trắng.

Tương tự như vải trắng.

Tương tự như vải trắng.

Mỹ phẩm

Chà sạch bằng nước tẩy rửa vết
bẩn, dung dịch chất tẩy rửa hoặc
chà xà phòng trước khi giặt. Nếu
vẫn còn vết bẩn dầu mỡ, ngâm đồ
trong sản phẩm enzyme rồi giặt.
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Loại vết bẩn Vải cotton Trắng Và Vải Lanh Vải Màu Có Thể Giặt Máy
Tương tự như vải trắng. Kiểm tra độ
bền màu trước khi sử dụng dung môi.

Cà ri

Ngâm/xả trong nước âm ấm cho
đến khi phần lớn màu được tẩy
hết. Chà sạch với dung môi để
phá vỡ bất kỳ chất béo và dầu
còn sót nào sau đó giặt.

Chất Béo/Dầu
Mỡ/ Dầu

Chà sạch bằng dung dịch giặt khô
(cồn trắng).

Tương tự như vải trắng.

Trái cây

Cọ sạch bằng nước ấm và giặt.
Tẩy trắng vết bẩn còn lại bằng
thuốc tẩy oxy.

Đổ nước sôi vào vết bẩn. Tẩy trắng
vết bẩn còn lại.

Chà sạch bằng cồn metyl hóa.
Giặt bằng nước ấm.

Tương tự như vải trắng. Kiểm tra độ
bền màu trước khi sử dụng cồn metyl
hoá. Đối với axetat, chà sạch bằng
dung dịch giặt khô

Giũ hoặc ngâm trong nước lạnh
rồi giặt. Nếu kem có chứa trái cây
hoặc sôcôla, xử lý như vậy.

Tương tự như vải trắng.

I-ốt

Giặt bằng nước nóng.

Giặt bằng nước ấm.

Gỉ Sắt

Sử dụng axit oxalic và để dưới
ánh mặt trời.

Sử dụng nước chanh và phơi dưới nắng

Son môi

Chà xát bằng mỡ lợn và giặt bằng
nước nóng. Chất tẩy trắng nếu cần.

Chà xát bằng mỡ lợn và giặt bằng
nước ấm.

Giặt bằng nước nóng. Làm ướt
bằng nước chanh và phơi khô
dưới ánh nắng mặt trời. Nếu vết
bẩn vẫn còn, hãy tẩy trắng.
Các vết bẩn cũ khó loại bỏ.

Tương tự như đối với đồ trắng
nhưng chọn nhiệt độ nước phù
hợp với vải.

Giặt bằng nước nóng và tẩy trắng.

Giặt bằng nước ấm và sử dụng
thuốc tẩy oxy.

Chà sạch bằng dung dịch giặt khô

Chà sạch với dung dịch tẩy rửa khô.

Cỏ, Rau
Xanh

Kem, Sữa Kem

Nấm mốc

Mù tạt

Sơn Móng Tay hoặc chất tẩy sơn móng tay. Tẩy
trắng để loại bỏ chất sơn.

Cạo đi vết sơn mới. Làm mềm sơn

Sơn (Gốc Dầu) khô bằng mỡ lợn hoặc dầu, sau đó

Tương tự như vải trắng.

chà sạch bằng nhựa thông.

Chà muối vào vết bẩn. Đổ nước

Tương tự như vải trắng.

Rượu Vang Đỏ sôi vào vết bẩn. Chất tẩy trắng
nếu cần.

Vết cháy sém

Làm ướt và đặt dưới ánh sáng mặt
trời. Chất tẩy trắng nếu cần.

Thường là một vết bẩn đã bám lâu ngày.
Chải len nhẹ nhàng bằng giấy nhám.

Nước Sốt
Cà Chua

Ngâm trong nước lạnh trong 10
phút. Chà xát trong dung dịch chất
tẩy sau đó giặt. Nếu vết bẩn vẫn
còn, hãy thử sử dụng dung dịch
giặt khô hoặc tẩy trắng.

Tương tự như vải trắng - sử dụng chất
tẩy trắng loại oxy.
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9. KHẮC PHỤC SỰ CỐ
KHÔNG gọi cho bộ phận dịch vụ cho đến khi quý vị kiểm tra các điểm được liệt kê dưới đây.
Nếu quý vị gọi cho bộ phận dịch vụ và máy giặt của quý vị không bị hư hỏng gì, quý vị sẽ
phải thanh toán cho các cuộc gọi dịch vụ.
Quý vị sẽ phải thanh toán ngay cả khi máy giặt của quý vị được bảo hành. Trước khi quý
vị gọi dịch vụ, kiểm tra các điểm trong bảng dưới đây.
Vấn đề

Mã Hiển Thị

Nguyên Nhân Có Thể
Điện không lên
Ổ cắm không được cung cấp điện.
Không bật được máy.

Máy không hoạt động.

Vòi nước không bật.
Công tắc phát hiện chế độ
mất cân bằng tắt.
Cửa không đóng kín.
Mất cân bằng.

Máy giặt đã giặt
nhưng sẽ không vắt.
Nước trong lồng giặt.

Quá nhiều bọt gây quá tải
nhiệt độ động cơ.

Cửa không đóng kín.
Ống xả bị tắc nghẽn.

Điều cần làm
Bật nguồn ổ cắm.
Kiểm tra ổ cắm với thiết bị khác.
Ấn công tắc nguồn ở mặt sau
của máy giặt.
Bật vòi nước.
Mở cửa, phân bố lại đồ giặt
và đóng cửa.
Đóng cửa.
Mở cửa, phân bố lại đồ giặt và
đóng cửa.

Chờ một lát, quá trình giặt sẽ tiếp tục.

Trong những lần giặt sau, giảm
lượng chất tẩy rửa hoặc sử dụng
chất tẩy rửa có ít bọt (máy giặt
cửa trước).

Đóng cửa.
Kiểm tra xem ống xả có bị tắc nghẽn không.

Sẽ không đổ đầy nước.

Vòi nước không bật khi ống Nạp
bị tắc nghẽn.

Bật vòi nước lên.
Vệ sinh bộ lọc vòi nước/máy giặt.

Nước vào lồng giặt
quá nhiều.

Ống xả quá thấp.

Nâng ống xả lên hoặc sửa
ống si phông bị vỡ.
Tham khảo hướng dẫn lắp đặt để
định vị chính xác ống.

Máy mất cân bằng
hoặc rung quá
mức khi vắt.

Máy không cân bằng.
Các chân chưa được điều chỉnh.

Đặt máy cân bằng.

Quần áo không được bố đều.

Phân bố đều lại quần áo.

Điều chỉnh chân chạm xuống sàn.

Quá nhiều nước cho lượng đồ giặt.

Nước trên sàn.

Quần áo vẫn bẩn
sau chương trình giặt.

Đầu nối ống nạp lỏng.
Mực nước không chính xác cho
lượng đồ giặt.
Ngưng tụ do nước nóng.

Kiểm tra các đầu nối ở vòi và phía sau của máy.

Sử dụng mức nước thấp.

Không đủ hoặc không có chất tẩy rửa. Kiểm tra việc sử dụng chất tẩy rửa và
giặt lại quần áo.
Loại bỏ bớt quần áo và giặt lại.
Quá nhiều quần áo trong lồng giặt.
Chương trình giặt hoặc nhiệt độ được Chọn lại chương trình hoặc
nhiệt độ và giặt lại.
chọn không đúng.
Mức nước đã chọn không chính xác

Sử dụng mức nước cao hơn.

Áo lót hoặc các đồ giặt mỏng khác bị
mắc giữa lồng giặt bên trong và
bên ngoài.

Nếu có thể nhìn thấy được đồ giặt này,
dùng kìm gỡ bỏ.
Sử dụng túi giặt trong những lần giặt sau.

Xoay lồng giặt khi bắt đầu giặt.

Tiếng ồn bình thường.

Kích hoạt phanh khi dừng sau khi vắt.

Tiếng ồn bình thường.

Giặt quá tải.

Để lượng giặt thích hợp vào máy giặt.

Nhiệt độ nước lạnh dưới 20°C.

Nhiệt độ nước cung cấp chính xác.

Quá nhiều chất tẩy rửa.

Kiểm tra việc sử dụng chất tẩy rửa và
giặt lại quần áo.

Mùi hôi hoặc mốc
trên quần áo.

Bộ lọc xơ vải không được vệ sinh.

Vệ sinh bộ lọc xơ vải.

Máy không hoạt động.

Nguồn điện không ổn định.

Tiếng lạo xạo khi vắt.
Tiếng rền, tiếng lách
cách và tiếng ồn khác.

Cặn của chất tẩy rửa.

Chờ cho đến khi nguồn điện ổn định.
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HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN KHÁC VÀ HƯỚNG DẪN KHI
NÀO NÊN GỌI CHO BỘ PHẬN BẢO TRÌ
Nếu quý vị đang gặp sự cố với máy giặt, hãy đảm bảo quý vị đã tuân thủ TẤT CẢ các
hướng dẫn ở trang 31 trong cột "Cần phải làm gì" trước khi gọi cho bộ phận bảo trì.
Mô tả
Không đổ đầy
nước.

Mã Hiển Thị

Hành động của khách hàng (Tóm Tắt)
Đảm bảo rằng cả hai vòi nước đều bật và bộ lọc
ống không bị tắc.
Nâng ống xả nếu nước chảy ra ngoài ống xả.
Ấn Start/Pause (Bắt Đầu/Tạm Dừng) để tiếp tục giặt.
Nếu vấn đề vẫn xảy ra, hãy gọi Bộ Phận Bảo Trì.

Chảy tràn.

Nếu nước đổ ra sàn, hãy TẮT cả hai
vòi nước trên tường.
Đợi một vài phút để xem liệu lỗi có được sửa chữa hay
không. Nếu không, hãy gọi cho Bộ Phận Bảo Trì.

Vấn đề xả.

Đợi một vài phút để xem lỗi có được sửa chữa hay
không.Nếu không, hãy ấn vào bảng chạm Start/Pause
(Bắt Đầu/Tạm Dừng) vàgiữ trong 1,2 giây để bật chế
độ tạm dừng, sau đó kiểm tra ống xả để xem có tắc
nghẹn không.Ấn Start/Pause (Bắt Đầu/Tạm Dừng)
để tiếp tục giặt. Nếu vấn đề vẫn xảy ra, hãy gọi cho
Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng

Mất nước, trong
khi giặt.

Nếu mức nước trong lồng giặt thấp và nước tràn ra sàn,
xoay Nút Program Selector (Nút Chọn Chương Trình)
sang vị trí Vắt , sau đó ấn Start/Pause (Bắt Đầu/Tạm
Dừng) Để Tạm Dừng.Nếu thao tác này không khắc
phục được lỗi, hãy ấn nút tắt nguồn (một số model)
và gọi cho Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng.
Ấn Start/Pause (Bắt Đầu/Tạm Dừng) để tiếp tục giặt.

Vấn đề mức nước.

Hãy đợi, lỗi này có thể tự xóa.
Nếu không, hãy xoay nút Chọn Chương Trình sang vị trí
Vắt, sau đó ấn Start/Pause (Bắt Đầu/Tạm Dừng) để xả
nước trong lồng giặt. Nếu vấn đề này lặp lại, hãy
gọi cho Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng.

Lỗi động cơ.

Hãy đợi, lỗi này có thể tự xóa.
Nếu không, hãy xoay Núm Chọn Chương Trình
sang vị trí Spin (Vắt) để xả nước trong lồng giặt.
Nếu vấn đề này lặp lại, hãy gọi cho Bộ Phận
Chăm Sóc Khách Hàng.

Không thể khóa cửa
/ không thể mở

Nếu vấn đề này lặp lại, hãy gọi cho Bộ Phận
Chăm Sóc Khách Hàng.

Nguồn điện không
ổn định.

Chờ cho đến khi nguồn điện ổn định.

Mất kết nối.

tắt máy và bật lại

* Sản phẩm này có tính năng cảm biến tải trọng tự động để chọn lượng nước tối ưu phù
hợp với lượng quần áo mà có thể nhỏ hơn máy thông thường.
Đây là tình trạng bình thường.
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10. CÁC MỐI LO NGẠI VỀ MÔI TRƯỜNG
Vật liệu đóng gói
Các vật liệu được đánh dấu bằng
biểu tượng chữ
có thể tái chế.
>PE<=polyethylene
>PS<=polystyrene
>PP<=polypropylene
Điều này có nghĩa là chúng có thể được
tái chế bằng cách xử lý thải bỏ đúng cách
trong các vật chứa thu thập phù hợp.

Máy cũ
Sử dụng các điểm xử lý thải bỏ được
phép cho thiết bị cũ của bạn. Giúp giữ
cho đất nước của bạn sạch sẽ!
Biểu tượng chữ
trên sản phẩm
hoặc trên bao bì sản phẩm chỉ ra rằng
không được xử lý sản phẩm này như rác
thải sinh hoạt.
Thay vào đó sản phẩm sẽ được bàn giao
cho các điểm thu gom áp dụng cho việc
tái chế thiết bị điện và điện tử.
Bằng cách đảm bảo sản phẩm này được
xử lý đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa
các hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi
trường và sức khỏe con người, mà nếu
không có thể được gây ra do việc xử lý
thải bỏ sản phẩm này không phù hợp.
Để biết thêm thông tin chi tiết về việc tái
chế sản phẩm này, vui lòng liên hệ văn
phòng thành phố địa phương của bạn,
cơ quan phụ trách vứt bỏ rác thải gia
đình hoặc cửa hàng nơi bạn đã mua sản
phẩm.

Các gợi ý về sinh thái
Để tiết kiệm nước, năng lượng và giúp
bảo vệ môi trường, chúng tôi khuyên bạn
làm theo những lời khuyên sau đây:
Thông thường, có thể giặt sạch đồ bẩn
mà không cần giặt trước để tiết kiệm
chất tẩy rửa, nước và thời gian (cũng để
bảo vệ môi trường!).
Máy hoạt động hiệu quả hơn nếu giặt
một mẻ đầy.
Nếu xử lý trước đầy đủ, có thể loại bỏ
được các vết ố và một số vết bẩn; khi
đó có thể giặt quần áo ở nhiệt độ thấp
hơn.
Đo lượng chất tẩy rửa ra theo độ cứng
của nước, mức độ bẩn và số lượng đồ
sẽ giặt.
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11. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Electrolux Customer Care
Call Center Tell : (+66 2) 725 9000

10310

Office Tel : (+66 2) 7259100
Office Fax : (+66 2) 7259299
Email : customercarethai@electrolux.com

10th Floor, W5th Avenue Building
5th Avenue Corner 32nd Street
Bonitacio Global City.
Taguig Philippines 1634
Trunkline: +63 2 737-4756
Website : www.electrolux.com.ph
Email : wecare@electrolux.com
CUSTOMER CARE HOTLINE : (+65) 6507 8699

PT.Electrolux Indonesia
Gedung Plaza Kuningan nd
Menara Utara 2 Floor. Suite 201
JI. HR. Rasuna Said
Kav. C11-14, Karet Setiabudi Jakarta 12940
Office Tel : (+62 21) 522 7099
Office Fax : (+62 21) 522 7097
Email : customercare@electrolux.co.id

9th Floor, AB Tower
76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1,
Ho Chi Minh City.
Office Tel: (+84 8) 3910 5465
Office Fax: (+84 8) 3910 5470
Email: vncare@electrolux.com

Unit T2-7,7th Floor, Tower 2 , Jaya33 Hyperoffice
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CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.
Warning / Caution-Safety information.
General information and tips.
Environmental information.
Subject to change without notice.

1. SAFETY INFORMATION
CONDITIONS OF USE
This appliance is intended to be used
in household and similar applications
such as:
- Farm houses
- By clients in serviced apartments,
holiday apartments and residential
type environments.
In the interest of your safety and to
ensure the correct use, before
installing and �rst using the appliance,
read this user manual carefully,
including its hints and warnings.
To avoid unnecessary mistakes and
accidents, it is important to ensure
that all people using the appliance are
thoroughly familiar with its operation
and safety features.

Save these instructions and make
sure that they remain with the
appliance if it is moved or sold, so
that everyone using it through its life
will be properly informed on
appliance use and safety.
Use the hose supplied with the
washing machine.
DO NOT USE OLD HOSES.
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1.1 GENERAL SAFETY
It is dangerous to a the specifica
tions or attempt to modify this
product in anyway.

-

Do not use your washing machine
to wash articles with whale bones,
material without hems or torn
material.
Always unplug the appliance and
turn off the water supply after use,
clean and maintenance.

Make sure that small pets do not
climb into the washbowl. To avoid
this, please check into the washbowl before using the appliance.
Any objects such as coins, safety
pins, nails, screws, stones or any
other hard, sharp material can cause
extensive damage and must not be
placed into the machine.
Only use the advised quantities of
fabric softener and detergent.
Damage to the fabric can ensue if
you overfill. Refer to the
manufacturer’s recommendations of
quantities.

This appliance is not intended for
use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless
they have been given supervision or
instruction concerning use of the
appliance by a person responsible
for their safety.
Wash small items such as socks,
laces, washable belts etc in a
washing bag or pillow case as it is
possible for such items to slip down
between the tub and the agitator.

Under no circumstances should you
attempt to repair the machine
yourself. Repairs carried out by
inexperienced persons may cause
injury or serious malfunctioning.
Contact your local Service Centre.
Always insist on genuine spare parts.
If the supply cord is damaged,
should the appliance power supply
cable need to be replaced, this shall
be carried out by our Service Centre.

1.2 INSTALLATION
When unpacking the appliance,
check that it is not damaged. If in
doubt, do not use it and contact
the Service Centre.
Appliance should not be installed in
a humid place.
After having installed the appliance,
check that it is not standing on the
inlet and drain hose.
If the machine is situated on a
carpeted floor, please adjust the
feet in order to allow air to circulate
freely.
Always be sure, that there is no
water leakage from hoses and their
connections after the installation.
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Any plumbing work required to
install this appliance should be
carried out by a qualified plumber.
Any electrical work required to
install this appliance should be
carried out by a qualified electrician.
Connect the machine to an
earthed socket outlet.
If this appliance is supplied from a
cord extension set or electrical
portable outlet device, the cord
extension set or electrical portable
device must be positioned so that it
is not subject to splashing or
ingress of moisture.
Water pressures between minimum
50kPa and maximum 800kPa are
acceptable.

1.3 USE
This appliance is designed for
domestic use. It must not be used
for purposes other than those for
which it was designed.
Only wash fabrics which are
designed to be machine washed.
Follow the instructions on each
garment label.
Do not overload the appliance. See
the relevant section in the user
manual.
Before washing, ensure that all
pockets are empty and buttons and
zips are fastened. Avoid washing
frayed or torn articles and treat
stains such as paint, ink, rust, and
grass before washing.
Garments which have been in
contact with volatile petroleum
products should not be machine
washed. If volatile cleaning fluids are
used, care should be taken to
ensure that the fluid is removed from
the garment before placing in the
machine.

Never pull the power supply cable
to remove the plug from the socket,
always take hold of the plug itself.

Never use the washing machine if
the power supply cable, the control
panel, the working surface or the
base are damaged so that the
inside of the washing machine is
accessible.

1.4 CHILD SAFETY
This washing machine is not
intended for use by young children
or infirm persons without supervision.
Children should be supervised to
ensure that they do not play with
the appliance.
The packaging components (e.g.
plastic film, polystyrene) can be
dangerous to children - danger of
suffocation! Keep them out of
children’s reach.
Keep all detergents in a safe place
out of children’s reach.
Make sure that children or pets do
not climb into the washbowl.
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2. PRODUCT DESCRIPTION

WASHING MACHINE PARTS

EWT1254DCWA, EWT1454DCWA

FRONT VIEW

BACK VIEW
1
2
4

5
6

7

3

PARTS LIST
INSIDE VIEW
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1

Control Panel

2

Machine Lid

3

Front Feet

4

Water Inlet Hose

9

5

Mains Cable

10

6

Outlet Hose/Drain Hose (See installation
instructions to �t & position drain hose)

11

7

Back Feet

8

Bleach Dispenser

9

Detergent Dispenser Drawer

10 Wash Bowl
11 Cap Agitator

64

ABOUT YOUR WASHING MACHINE
Out of Balance Interruption
The out of balance has 2 level which are low
level and high level.
The high level: Machine will be stopped,
caused by an uneven distribution of clothes in
the wash bowl. To rectify the out of balance
condition, open the lid and redistribute the
clothes evenly in the wash bowl. Closing the
spin stage of the wash.
The low level: The washing machine try to
optimize by reduce spin speed to avoid out of
balance to finish the cycle.
If you have frequent out of balance
interruptions, it may be due to your
washing machine not standing firm and level
on the floor. This can be corrected by adjust
the washing machine legs as described
in the Installation Instructions supplied with
your machines.
Touchpad Response and Lights
Always press touchpads gently.
Watch the lights on the control panel to see
the effect pressing a touchpad or turning a
program selector knob has, and listen for
“BEEPS”.
When you press a touchpad you will get a
short “BEEP” to acknowledge the entry.
If the option is not available at the time, the
machine will not allow you to select it. After
the machine has started, the entire wash
option touchpad will be disabled and machine
will give three short beeps to indicate the
touchpad is disabled. The Star/Pause To
Pause touchpad is still active but you need
to press and hold the touchpad for
minimum 1.2 seconds to pause machine.
This is to con�rm that you really want to pause
the machine.
NOTE: All functions of the washing machine
will stop when the lid is open.

Auto Water Level Feature
Your washing machine has selectable
“Auto” sensing water level option as well
as allowing you to choose a manual
water level if you wish. We recommend
you to use the Auto water level option to
ensure there is just the right amount of
water for the wash load in the machine.
In other words, it will usually give you the
best wash while also being the most
ef�cient in terms of water usage.

SAVING WATER AND ENERGY
This washing machine features water and
energy saving options.
To save energy, the wash time can be shortened
for a load of less dirty clothes by selecting the
appropriate wash program e.g. Fast Wash.
The washing machine is energy ef�cient and most
water ef�cient when used with a full load of clothes
and with Eco Rinse selected. You should use
Eco Rinse (where available) instead of Deep Rinse
to reduce the amount of water used for
rinsing clothes.
Your machine is most water ef�cient when
Eco Rinse is used as the rinse option.
Each time you switch on your washing machine the
machine will select most suitable rinse option for
the selected program. You can change rinse option
if you wish. The difference between Deep rinse and
Eco rinse is explained on the page 65.

POWER FAILURE RECOVERY
When there is power failure while
machine is washing or rinsing or
spinning. The machine tries to save
the settings at which stage the
machine is doing and then when
the power returns back the machine
will starts washing from the stage
where it is left off.
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3. CONTROL PANEL

12 Kg . EWT1254DCWA

14 Kg . EWT1454DCWA
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3.1 PROGRAM SELECTOR KNOB
Turn the Program Selector knob to choose the wash program you want.
The table “Your Program Guide” shown on page 68 will help you in selecting
the right program.
The Program Selector knob is not a timer. Once you select a wash program,
the Program Selector knob will stay at that position for the whole wash cycle.

3.2 TIME SOAK BUTTON

Select time soak

This option allows you to soak very dirty laundry prior
to actual washing. Set by pressing the "Soak" button
to select the time to soak.
The lid must be closed. Able to work soak function.
Including the program "very dirty cloth"
There are 6 minutes of immersion in the program.
The machine will be run for a short time. In other times
The machine will not work and let the fabric soak
in the machine.

3.3 WATER LEVEL BUTTON
Choose the water level by pressing Water Level button. Use only the amount of
water you need for the wash load.
CHOOSE THE WATER LEVEL
1. Choose the water level by pressing Water Level touchpad.
You can select:
Auto, Full, Medium and Low
( Auto level: the exact water level required to wash your clothes
effectively is determined and set for you automatically, ensuring
no water is wasted.)
2. Use only the amount of water you need for the wash load.
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3.4 CHOOSE THE SPIN
TOUCH THE OPTIONS BUTTON
TO SELECT THE SPIN OPTION.

Spin

Note. the spinning option.
Will be the last spin on the
level.Low speed
1 minute to prevent water
falling on the floor when
removing the cloth from the tank.

3.5 RINSE OPTION BUTTON
Pressing the “Rinse Option” touchpad
allows you to change the rinse type.
For most washes the machine
automatically selects “Deep Rinse” for you
There are four rinses to choose from...
Fast rinse, Eco rinse, Deep rinse and
Extra rinse.
Extra : Extra rinse,The
Machine wash tank three times.
Deep : Deep rinse,
The Machine wash tank twice.
Eco : Eco rinse,
The Machine wash, by water
mixed to allow maximum
water savings.
Rinse

Fast : Fast rinse, The
Machine wash full tank washer
once.

NOTE:
Compare this with Deep rinse where
much more water is used.
Deep rinse, water enters the machine
�lling up to the wash water level selected.
The washer agitates and �nally empties
the rinse water through the drain hose.
Extra rinse, this is special option for those
people who suffer from allergies, this extra
rinse will provide two deep rinses to ensure
all detergent residue has been removed.
Eco Rinse and Fast Rinse CANNOT be
selected with Bedding program.
We strongly recommend you use Eco
rinse for your washes whenever you can.
There is considerable saving of water
when Eco is used instead of Deep or
Extra to rinse clothes.
Eco and Fast rinse is not designed
to be used with fabric softener and
Fabric softener will not be dispensed
when Eco or Fast Rinse is selected.
Select Deep or Extra rinse if you are
going to use fabric softener.
Deep rinse ensures the fabric
softener is correctly dispensed and
thoroughly removed from your clothes
during rinsing.
Daily program rinse is fixed with
Deep rinse only
Quick20 program rinse is fixed with
Fast rinse only
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LID LOCK FEATURE

3.6 DISPLAY
The display shows the following information:
MACHINE IN PAUSE MODE
Start/Pause LED

User needs to touch [Start / Pause] button
once to pause the appliance.
Under the remaining time is show text <PAUSE>
The Start/Pause button LED will blink.
WASH CYCLE IN PROGRESS

This is a safety feature so as to prevent
anyone from opening the door lid when
the drum is spinning.
To unlock the lid, user needs to tap
[Start / Pause] button once to pause the
appliance and the display will turn Off the lid
lock icon.
The mechanical lock unlocks when the
drum stops spinning.
The Lid Lock indicator
will light up when
the feature activate (Except SWT8043, SWT8063E)

ENABLING/DISABLING END OF
WASH BEEP

After selecting a program, the duration is
displayed in hours and minutes
(for example 2:34 which means 2 hour
and 34 minutes)

User can also disable the buzzer by pressing
the [Water Level] button + [Spin] button
down for 3 sec and release.
it will disable power on sound also.
The volume level is set in the factory and
cannot be adjusted by the user.

The duration is calculated automatically on the
basis of the maximum recommended load
for each type of fabric.

3.7 START/PAUSE BUTTON

After the program has started, the time
remaining is updated every minute.

TO START THE WASH CYCLE /
PROGRAM

The Start/Pause button LED will always light
(not blink) to indicate that now machine is in
executing mode.
END OF PROGRAM

Press the Start/Pause button to Pause.
Start/Pause to Pause is used to Start,
Stop and Continue the wash.
When the wash program is completed,
the display shows text <FINISHED> or
<END> .
The Start/Pause button LED will
turn Off.

Start/Pause LED

If you have started your wash and you
wish to stop it for some reason, press the
Start/PauseTo Pause touchpad and
hold it for 1.2 secounds to enter
pause mode.
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3.8 FAVOURITE , LOCK , TIME ADJUST , DELAY END BUTTON

FAVOURITE

The favourite function is the ability to tailor individual wash features
and save them as a custom programme until the next time.
Select the Favourite 1 or 2, choose wash method, spin , temperature ,Rinse, then touch and hold the Favourite button for >1.5
seconds .“Beep sound”is activated and the programme is stored for
later use with a rotating the button.
The Favourite indicator
is activated.

LOCK

will light up when this feature

Your appliance is provided with CHILD SAFETY LOCK which
permits you to leave the appliance unsupervised with the door
closed without having to worry that children might be injured by
or cause damage to the appliance.
To Activate the lock :
Hold down the “Lock” for 3 seconds.
The child lock indicator
will light up when this feature is
activated.
To Deactivate the lock :
Hold down the “Lock” for 3 seconds,
The child lock indicator
will disappear when this feature is
deactivated.

When lock is activated, the door will be locked all the time during the machine is working.

TIME ADJUST
This option allows you to increase/decrease washing time by
changing the 3 different levels.
: medium > maximum > minimum

DELAY END

You can set your washing machine to �nish your wash at a later
time you specify, choosing a delay of between 1 to 19 hours in
1-hour increments. The hour displayed indicates the time when
the cycle will �nish. After selecting the wash program, tapping on
either the [-] or [+] button once will start the delay end and set the
1-19 hours of the end time of the entire wash cycle.
Tapping [+] button increases the end time.
Tapping [-] button decreases the end time.
Press the Start / Pause button
The Delay end indicator
will light up and the clock will begin
counting down until it reaches the set time.
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3.9 YOUR PROGRAM GUIDE (KNOB DIAL)
Recommended
Program

Select this program

Load size

Water

Spin

Soak

Rinse

1-14 kg

Auto

High

No Soak

Deep/Eco*

1-14 kg

Auto

High

No Soak

Deep

Auto

Medium

No Soak

Deep

1-14 kg

Auto

High

No Soak

Deep

1-14 kg

Auto

High

No Soak

Deep

-

-

No Soak

EWT1254DCWA EWT1454DCWA
Regular *

For normally soiled cotton load at rated load
capacity.

1-12 kg

Color

For many colors.

1-12 kg

Delicates

For lingerie, lace, trimmed and embroidered
items.

Bedding

For bedding fabrics labelled “Machine
Washable”

1-12 kg

Heavy Duty *

For a heavily soiled cotton wash load.

1-12 kg

Tub Cleaning

Clean the tub.

Rinse+Spin

For items that you want to rinse and spin eg.
clothes items you have hand washed in
a wash tub.

Spin

For very wet clothes to remove the water.

Quick 20

For a very small load of mixed fabrics.

1-2 kg

Daily 45

For a small load of mixed fabrics.

3-7 kg

Favourite

For using favourite program.

-

-

1-5 kg

-

-

1-12 kg

1-14 kg

Full

High

No Soak

Deep

1-12 kg

1-14 kg

-

High

No Soak

-

Low

High

No Soak

Fast

Auto

High

No Soak

Deep

-

No Soak

-

* “Regular wash, Auto level, Warm, High spin, Eco rinse, Max Time Adjust”
is recommended for a full load of normally soiled cottons.
* Heavy Duty has a built-in Soak period of 6 minutes.
* Dirty Cotton is recommended to use. Normal wear , Automatic water level , High spin
, no soaked. Eco wash cloth And adjust the washing time as long as possible.
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4. WASHING INSTRUCTIONS
These Washing Instructions are of a
general nature and you should get good
wash results by following them.
However, due to the variables of fabric
types, soil levels, detergent types and
available program settings you may �nd
some combinations of these which do
not always result in the perfect wash.
If for example you see residuals of
detergent or soils on some items,
please read the section Residues on
washed items paragraph.
Over time you will learn what is the best
set-up of programs, detergent and load
sorting for different load types and soils.

4.1 SORT YOUR WASHING

INTO SEPARATE WASH
LOADS

Lint collectors

Lint producers

- Corduroy
- Synthetics
- Permanent
press fabrics

- Towels
- Nappies
- Chenille/
Candlewick

NOTE:

Make sure that you wash lint
collectors separately from lint
producers.
Never wash whites and coloureds
together. Whites may lose their
“whiteness” in the wash.
New coloured items may run in
the �rst wash; they should
therefore be washed separately
the �rst time.
IMPORTANT!
Make sure that no metal objects
are left in the laundry (e.g. hair
clips, safety pins, pins).
Button up pillowcases, close zip
fasteners, hooks and poppers.

Each load of washing should
contain clothing which needs the
same washing conditions. For
example, you should not wash
delicate clothes with very dirty
work clothes.
Colour fast and non-colourfast
fabrics should be separated.
Knowing the type of fabrics you
have and how dirty they are will
help when you make selections
from the wash program options.
Some fabrics are lint collectors
and can pick up lint, dirt and
colour from other fabrics which
are lint producers. Some
examples are listed below:

Tie any belts or long tapes.
Remove persistent stains before
washing.
Rub particularly soiled areas with
a special detergent or detergent
paste.
Treat curtains with special care.
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Wash bras, pantyhose and other
delicates in a mesh laundry bag,
which you can purchase from
your supermarket.

Don’t use the wrong type of detergent.
You must use a low sudsing detergent
designed for front load washing
machines or high ef�ciency top
loaders, such as Cold Power for Front
Loaders and High Ef�ciency Top
Loaders or detergents labelled “Matic”.
Don’t use soap-based products in
your washing machine.

Remove hooks or tie them up in
a bag or net.

4.2 PRE-TREATMENT SPRAYS

AND STAIN REMOVERS
WARNING!
Pre-treatment sprays and stain
remover can damage plastic
components on your washing
machine.
If you use pre-treatment sprays or
stain removers, apply them to the
clothing well away from your
washing machine.

4.3 DETERGENT
Good washing results also depend
on the choice of detergent and use
of the correct quantities to avoid
waste and protect the environment.
Although biodegradable, detergents contain substances which, in
large quantities, can upset the
delicate balance of nature.
The choice of detergent will
depend on the type of fabric
(delicates, cottons, etc.),
the colour, washing temperature
and degree of soiling.

Don’t use too much detergent. This
can result in excessive suds that can
cause low spin speeds, poor rinsing
and overloading the motor during spin
stages of the wash program.
Don’t use too little detergent because
you will get a poor wash. If you think
you need more, increase dosages by
only small amounts to avoid excessive
suds.

Quantity of detergent to be used
The type and quantity of detergent will
depend on the type of fabric, load size,
degree of soiling and hardness of the
water used.
Water hardness is classi�ed in so-called
“degrees” of hardness.
Information on hardness of the water in
your area can be obtained from the
relevant water supply company, or from
your local authority.
Follow the product manufacturers’
instructions on quantities to use.
Not enough washing powder causes:
the washload to turn grey, greasy
clothes.
Too much washing powder causes:
sudsing, reduced washing effect,
inadequate rinsing.
Use less detergent if: you are washing
a small load, the laundry is lightly
soiled, large amounts of foam form
during washing.
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5. DAILY USE
5.1 STARTING YOUR WASHING MACHINE
1. Connect the mains plug to the mains socket.
2. Turn the water tap on.
5.2 LOAD THE WASHING MACHINE
When loading the clothes into your
washing machine, there are four things
to remember:

5.3 ADD THE DETERGENT
When using the washing machine for
the �rst time,check that the dispenser
is set for the type of detergent you will
use. To do this, proceed as follows:
1. Pull the dispenser drawer forward
until it stops.
2. Lift the front of the drawer up and
forward to
remove it from the runners.
clip �ap up for
powder

3. Check the position of the �ap at the
rear of the detergent compartment in
the dispenser drawer.
(Factory setting is �ap up for powder.)
4. Clip the �ap down if you intend to
use liquid detergent.

1. Clothes must be loaded evenly around the
agitator.
For best result load small items �rst, followed
by large items.
For example, a typical load should be loaded
using the following sequence : handkerchiefs,
wash cloths, undershorts, pillow cases,
T-shirts, business shirts, tablecloths, sheets,
bath towels.
2. Clothes must not be wrapped around
the agitator.
3. The washing machine must not be overloaded.
Clothes must be able to move during wash.
4. The load should contain only three or four large
items, for example sheets. The rest of the load
should be small items. A mixed load of large
and small items will wash cleaner than a load of
all large items.

clip �ap down for
liquid

5. Re�t the dispenser back into its runners.
Remember: If you change the type
of detergent you use, the position
of the �ap will need changing.
See picture.
6. You are now ready to add detergent.
Measure the amount required and pour
it into the detergent compartment of
the dispenser drawer.
add detergent
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When using liquid detergent, some may leak
out of the dispenser into the wash load earlier
than expected through small openings in the
back of the dispenser.
The openings are to help flushing out of
detergent.
7. If you want to use fabric softener, see
“Add fabric softener”.
8. Close the drawer by pushing it backwards
into the top panel of the washing machine
when you have finished adding detergent.

Don’t do these things:
Using too little detergent will give you a poor
wash result.
Using excessive detergent will create too
much suds and may cause overloading of the
motor during the spin stage of the wash
cycle.
To avoid excessive suds, reduce the amount
of detergent you use. It is best to use
detergent labelled low susing. Good quality,
front load detergent will perforn will in this
machine.
Use soap based products in your washing
machine.

5.4 ADD FABRIC SOFTENER
Before adding softener to the dispenser,
make sure the siphon cap is pushed �rmly
down onto the spigot in the drawer.
The softener will not siphon out if the cap is
incorrectly �tted, is missing or blocked with
residue. You are now ready to add fabric
softener.
Measure the correct amount as recommended on the softener package into a cup and
then pour it into the softener compartment of
the dispenser drawer.

Caution: Do not over�ll the fabric
softener dispenser.
siphon cap
pushed down
add fabric
softener

Over�lling and then siphoning out too early can
cause softener and detergent to mix resulting
in staining problems.
The softener dispenser holds 90ml when �lled
up to the MAX marker. Any level lower than
MAX will function correctly.
Caution: Only use the detergent
compartment for detergent and
the fabric softener compartment
for fabric softener.
MAX - Do not �ll above
this height
siphon cap
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5.5

ADDING BLEACH
Bleaching of clothes can
help to remove stains,
heavy soiling and to kill
bacteria.
Oxygen type - This is
generally a powder type
bleach. Mix the required
quantity with water and
pour down the hole in
the top panel during the
�ll when there is some
water in the wash bowl.

Lid Soft Landing Feature
When the lid is fully opened, to close just
pull down initially the lid then the lid will
close down slowly by itself.

Lid soft landing device will not be working if
opened less than 80 degree (Please
keep your hand away, lid will close
rapidly and hurt your hand).

Refer to the instructions on the bleach container.
Chlorine type - This type of bleach should NOT be
mixed with detergent. Mix the bleach with water as per
the instructions on the container.
- Turn Program Selector to a Regular Wash position.
- Press the Start/Pasue To Pause touchpad to
commence water �ll.
- Pour the bleach solution down the hole in the top
panel during �ll when there is some water in the
wash bowl.
- Allow the machine to agitate for a few minutes, then
let it stand for the required time by pressing and holding
the Start/Pause touchpad for 1.2 seconds to
pause machine.
- Turn Program Select to Drain & Spin position and
press the Start/Pause touchpad to empty the
wash bowl.
- You can now wash the clothes load using detergent
and your selected wash program.

NOTE :

Bleach should NOT be used on silk,
wool, rayon or drip dry clothes.
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5.6 SETTING A PROGRAM

NOTE:

Different functions can be
combined which is dependent
on the program selected.
When these buttons are
pressed, the corresponding
pilot lights come on.

1. Turn the program selector to
the required program.

- Your washing machine is
now in STAND-BY-MODE
and ready to wash your
clothes.
- Press the ON/OFF button
- The relevant light will light up.
- The buzzer will sound.
- The selector dial can be
turned either clockwise or
anticlockwise.
- Once you selected a
program, the program
selected will stay at that
position for the whole of the
cycle.
- The display shows the
program duration.
If the settings shown on the
control panel are what you
want to use, press the
Start/Pause button to start
your wash.
2. If you want your laundry to be
washed with functions different
from the one proposed by the
machine, press Temperature,
Water Level, Spin Time and
Rinse Option buttons.

3. If you want to define the end of
the washing program, press
the “Delay End” button
repeatedly to choose your
machine end time.

5.7 STARTING A PROGRAM
To start a program, press the
Start/Pause button, a default
program duration will be displayed
on the screen.
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5.8 INTERRUPTION OF A

PROGRAM
If you have started your wash and
you wish to stop it for some reason,
press the Start/Pause button to
enter PAUSE mode. The time
remaining is shown then “ PAUSE ”.
Press the Start/Pause again. The
program will continue.

5.9 CHANGING A PROGRAM
You can turn the Program Selector
Knob to a new program position at
any time. If you do move the
Program Selector Knob the effect
will be different depending on the
status of the machine at the time
you do this, as follows:
When the machine is in PAUSE
mode, moving the Knob to a
new position 3 short beeps to
remind you that cannot change
the program in pause mode.
When the machine is running,
moving the Knob to a new
position will result in the machine
continuing the wash and
3 beeps to remind you that this
option is not allowed.

5.10 CHANGING THE OPTIONS
It is possible to change only before
start the program.

5.11 AT THE END OF THE

PROGRAM
- The appliance stops automatically.
- The display will show

and with End sound every
15 second in 2 minutes.
- Turn the Program Selector knob
to the position “ Off ” or
Press the ON/OFF button
- Remove the laundry from the
appliance. Make sure that the
washing tub is empty.
- Keep the lid ajar, to prevent the
mildew and odours.
- Turn off the water tap.

5.12 AUTO OFF
After 5 min without any user
interaction with the appliance, during
the machine is in stand by or after the
end of the cycle, the appliance receives
no further instructions, it will
automatically turned Off
(for energy savings in conformity with the
standards on energy consumption).
All the settings are stored so that
when the appliance is turned back on,
the program is ready or if the auto-off
mode was triggered after the end of the
cycle, the user can see that the cycle
ended normally, and can restart it.
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6. CARING FOR YOUR WASHING MACHINE
Your washing machine will give you long and trouble-free service, if you follow
the instructions in this section. These instructions show you how to care for
your washing machine.

6.1

WHAT TO DO AFTER YOU
HAVE FINISHED YOUR
WASHING.

1. Turn the Program Selector knob to the position “Off”.
knob to the position “Off”.
2. Switch off the electricity at the knob to the position “Off”.
power point.
3. Turn off the water taps. This will extend the life of the inlet hoses.
extend the life of the inlet hoses.
4. Leave lid open for a while. This allows time for moisture insidehe washing machine
to evaporate and for any odours to disperse.

6.2

CLEANING THE DISPENSER

The dispenser needs to be cleaned regularly, preferably after each wash. Inspect the
dispenser after each wash to see if there is any residue of detergent.
To do this proceed as follows:
Pull the dispenser drawer forward until it stops.
Lift the front of the drawer up and forward to remove
it from the runners.
Clean the dispenser drawer with hot water and a brush,
eg. an old toothbrush.
Dry the drawer.
Before replacing the dispenser back in its recess, clean the inside of the
drawer with an old toothbrush.
Put the dispenser back into its runners and close the drawer.

6.3 CLEANING YOUR WASHING MACHINE
To clean the inside and outside of your washing machine you should:
1. Wipe the surface with a mild dishwashing detergent and warm water.
2. Wipe dry with a soft cloth.
Never use solvents, aerosol cleaners,
IMPORTANT: spray pack cleaners, glass, cleaners, metal
polishes, caustic materials, scourers or general
household cleaners on or near top panel
and lid, control panel or other parts of
your washing machine.
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6.4 CLEANING STAINS IN THE

WASHBOWL
Stains in the wash bowl can be
caused by:
metal objects such as bobby
pins, dressmaking pins and nails;
salt;
body oils and grease from very
dirty or sweaty clothes being
deposited around the top of the
washbowl;
excessive foam during wash if
incorrect or too much detergent
is used.
IMPORTANT:
Check all pockets before loading
clothes into your washing
machine.
Don’t leave wet clothing
(especially swimwear) in the bowl
for too long before you wash it.
How To Clean the Stainless
Steel Wash Bowl :
1. Wipe with a cleaning product
which is marked suitable for
stainless steel.
2. Oily deposits can be removed
by wiping surfaces with a mild
dishwashing detergent and
warm water.
IMPORTANT:
Never use bleach cleaners or
steel wool to clean the
stainless steel washbowl.

6.5

AVOIDING BUILD UP OF
UNDISSOLVED
DETERGENTS
If you only wash with cold water,
undissolved detergent and body
oils will build up in the washing
machine. This build-up can cause
spotting on your clothes.
To avoid this build-up :
do not use too much fabric
softener with cold water;
always dissolve the detergent in
one litre of warm water.
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7. HELPFUL HINTS IN DEALING WITH WASHING PROBLEMS
7.1 RESIDUES ON WASHED

ITEMS
Some detergents have ingredients
which do not fully dissolve and as a
consequence, may leave white
residue or particles evident on the
surface of darker clothes in the
�nished wash load. Similarly some
soils may not dissolve fully, resulting
in residue evident on lighter
coloured clothes.
If you are experiencing residue on
some clothes, the following tips will
help:
Check that you are using frontload
type detergent to minimise
over-sudsing. You may �nd
different brands of detergent give
better results. Liquid detergent
may be better than powder in
your situation.
Pre-mix the detergent thoroughly
in warm or hot water to improve
the dissolving.
Reduce detergent dosage to
between a 1/2 and 2/3 of the
manufacturer’s standard
recommendation to avoid over
concentration (the lower water
usage requires lower detergent
usage.)
Some residue maybe
re-deposited lint, so be careful
not to have lint-producing items
in a load which has darker
clothes.
Select deep rinse and not eco
rinse to help �ush more particles
away.
Reduce the clothes load size per
wash to give more freedom for
the clothes to move around in the
wash bowl.

Use another program as below,
which has been designed to
minimise residual particles (they
are in order of increasing bene�t
and will help you choose the best
program for your wash load.)
– The Colours Program
– The Heavy Duty Program

7.2 STAINED CLOTHES - HINTS

FOR REMOVING STAINS
The guide to stain removal on page
80 may assist you in stain removal.
Treat all stains as soon as possible.
The longer you leave a stain the
harder it will be to remove. Try
soakers and stain removers �rst.
If you use pre-treatment sprays or
stain removers, apply them to the
clothes items in a well ventilated
area away from your washing
machine.
Avoid the use of hot water on
stains as hot water will set stains.
Use light strokes and don’t rub
the stain remover into the fabric.
If you use a chlorine bleach,
follow the instructions on the
bottle and dilute it before putting
it on clothing.
Test coloured fabrics on an inside
seam for colour fastness before
using any stain removers or
bleaches.
Test synthetic fabric on an inside
seam before using any chemicals
or bleaches.
NOTE:

Chemicals referred to for stain
removal are available from your
local supermarket, hardware
store or the chemist.
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CAUTION !

WARNING !
Pre-treatment sprays and stain
removers can damage plastic
components on your washing
machine.

Do no use dry cleaning �uids or
solvents near your washing
machine. These �uids will damage
your washing machine and may
cause an explosion.

7.3 YELLOWING OR GREYING CLOTHES
Problem

Possible causes
Incorrect wash times and
using insuf�cient detergent
which can cause redepositing of detergent on clothes.

Greyness

Using incorrect type or too
much detergent can cause
poor rinsing and poor spin
performance.
Mixing whites with very dirty
clothes, eg work clothes.
Using soap �akes instead
of laundry detergent.

A build-up of oils in clothes
that come into close
contact with the skin, eg
underwear, T-shirts.
Yellowing

Ageing of clothes. Iron
deposits in the wash water.
Use of chlorine bleaches on
fabrics with resin �nishes.
Incorrect drying.
Incorrect water temperatures ie. too hot or too cold.

What to do
1. ONLY use low sudsing,
front load washer detergent
in this machine, such as
Cold Power for Front
Loaders and High Ef�ciency
Top Loaders or detergent
labelled “Matic”.
2. Re-sort load, then re-wash
using program selections
suitable for the fabric using
hot or warm water.
3. If the water is very dirty or
very sudsy, repeat 2 above
reducing the amount of
detergent you use.
1. Re-sort load, then re-wash
using wash program
selections suitable for the
fabric using hot or warm
water.
2. If the water is very dirty or
very sudsy, repeat 1 above
reducing the amount of
detergent you use.
NOTE: Synthetics which
have been washed in very
hot water will not respond
to any treatment.
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8. A GUIDE TO STAIN REMOVAL
Stain

White Cottons And Linens

Washable Coloured Fabrics

Ball Point
Pen Ink

Spong with methylated spirit.
Bleach if required.

Same as for whites - use oxygen type
bleach.

Beetroot

Rinse as soon as possible under
cold water. Bleach if necessary.

Same as for whites - use oxygen type
bleach.

Blood, Meat
Juice, Egg
(Dry Stain)

Cover area with meat tenderiser
(msg). Apply warm water to make
a paste. Wait 15-20 minutes.
Sponge with cool water or with
diluted bleach.

Same as for whites but select water
temperature suitable to fabric - use
oxygen type bleach.

Blood, Meat
Juice, Egg
(Fresh Stain)

Rinse in cold water. If stain
remains, sprinkle with meat
tenderiser (msg). Let stand for
15-20 minutes. If stain still
remains, then sponge with diluted
bleach. Wash using hot water.

Same as for whites but select water
temperature suitable to fabric - use
oxygen type bleach.

Candle Wax

Scrape off excess, place stain
between clean white blotter or
several layers of facial tissue.
Sponge with dry cleaning �uid. If
spot remains, bleach.

Same as for whites - use oxygen type
bleach.

Chewing
Gum

Rub with ice to harden. Scrape
off excess with blunt knife.
Sponge with dry cleaning �uid.

Same as for whites.

Chocolate

Soak in warm water with
pre-soak product, and wash in
lukewarm water. Use dry
cleaning �uid (white spirits) to
remove any grease spots.

Soak in warm water with pre-soak or
detergent solution. Treat any remaining
stain with oxygen bleach.

Coffee/tea
(Milk Or
Cream)

Rinse or soak in cold water. Work
detergent into stain. Thoroughly
rinse and dry. If a stain remains,
sponge with dry cleaning �uid. If
stain remains, bleach.

Same as for whites - use oxygen type
bleach.

Coffee/tea
(Black), Fruit
Juice, White
Wine

Pour boiling water through stain.
Bleach if necessary.

Soak or rinse in cold water or sponge
with warm water and detergent. Use
oxygen type bleach.

Correcting
Fluid

Scrape off as much as possible.
Rub clean with paint thinner or
white spirits.

Same as for whites.

Same as for whites.

Cosmetics

Sponge with prewash stain
remover, liquid detergent or rub
with soap. If greasy stain persists,
soak in enzyme product then
wash.

83

Stain

White Cottons And Linens

Washable Coloured Fabrics
Same as for whites. Check for colour
fastness before applying solvent.

Curries

Soak/rinse in lukewarm water
until a majority of the colour is
removed. Sponge with solvent to
break down any remaining fats
and oils then wash.

Fat/Grease/
Oil

Sponge with dry cleaning �uid
(white spirits).

Same as for whites.

Fruit

Sponge with warm water and
wash. Bleach remaining stain
with oxygen bleach.

Pour boiling water through stain.
Bleach remaining stain.

Sponge with methylated spirit.
Wash using warm water.

Same as for whites. Check colourfastness before applying methylated spirit.
For acetate, sponge with dry cleaning
�uid.

Ice Cream,
Cream Milk

Rinse or soak in cold water then
wash. If ice cream contains fruit
or chocolate treat as such.

Same as for whites.

Iodine

Wash using hot water.

Wash using warm water.

Grass,
Green
Vegetables

Iron Rust

Apply oxalic acid and place in sun. Apply lemon juice and place in sun.

Lipstick

Rub with lard and wash using hot
water. Bleach if necessary.

Rub with lard and wash using warm
water.

Mildew

Wash using hot water. Moisten
with lemon juice and let dry in
sun. If stain persists, bleach. Old
stains are hard to remove.

Same as for whites but select water
temperature to suit fabric.

Mustard

Wash using hot water and
bleach.

Wash using warm water and use
oxygen bleach.

Sponge with dry cleaning �uid or
nail polish remover. Bleach
remove dye.

Sponge with dry cleaning �uid.

Nail Polish

Paint (Oil
Based)

Scrape off fresh paint. Soften dry
paint with lard or oil, then sponge
with turpentine (turps).

Same as for whites.

Rub salt into the stain. Pour
boiling water through stain.
Bleach if necessary.

Same as for whites.

Red Wine
Scorch

Moisten and place in sunlight.
Bleach if necessary.

Usually a permanent stain. Brush
wools lightly with sandpaper.

Tomato
Sauce

Soak in cool water for 10 minutes. Same as for whites - use oxygen type
Rub in liquid detergent then wash. bleach.
If stain persists, try dry cleaning
�uid or bleach.

84

9. TROUBLE SHOOTING
DO NOT call for service until you have checked the points listed below.
If you call for service and there is nothing wrong with your washing machine, you will
have to pay for the service call.
You will have to pay even when your washing machine is under warranty. Before you
call for service, check the points in the table below.
Problem

Machine not working.

Machine has washed
load but will not spin.
Water in washbowl.
Will not �ll with water.
Water �owing into
washbowl
inde�nitely.
Machine goes out of
balance or vibrates
excessively when
spinning.

Display Code

Possible Causes

What to do

Power not switched on.
No electricity supply through
the power point.

Switch on power point.
Check power point with
another appliance.

Machine not switched on.

Press power switch on at the
back of a washing machine.
Turn on taps.

Water taps not turned on.
Out of balance switch off.

Open lid, redistribute load
and close lid.

Lid not fully closed.
Out of balance.

Close lid.
Open lid, redistribute load,close lid.
Wait a short while, the wash
will continue.
In future, reduce detergent
dose or use low sudsing
(front load) detergent.

Too much suds causing
motor temperature
overload.
Lid not fully closed.

Close lid.

Drain hose blocked.

Check drain hose for blockage.

Water taps not turned on
Inlet hoses blocked.

Turn taps on.
Clean tap filters/washers.
Raise drain hose or �t a
syphon break.

Drain hose too low.

Refer to installation
instructions for correct
positioning of hose.

Machine not level.
Levelling feet not adjusted.

Make the machine level.
Adjust feet to touch the �oor.

Clothes not evenly distributed.

Redistribute clothes evenly.

Too much water for load size.
Loose inlet hose
connections.
Incorrect water level for size of load.
Condensation from hot water.

Check connections at taps
and rear of machine.
Use low water level.

Not enough or no detergent.
Too many clothes in load.

Check detergent use and
rewash clothes.
Remove some clothes and rewash.

Incorrect wash program or
temperature selected.
Incorrect water level selected.

Reselect program or
temperature and rewash.
Use a higher water level.

Bra wire or other thin items
caught between inner and
outer washbowls.

If the item is visible, remove
it with pliers.
Use a wash bag in future.

Bowl rotation at start of wash.

Normal noise.

Brake activation when
stopping after spin.

Normal noise.

Overloaded laundry.

Put appropriate load in washer.

Cold water temperature less than
20°C.

Correct supply water
temperature.

Detergent overdosage.

Check detergent use and
rewash clothes.

Bad smell or mold on
clothes.

Lint filter not cleaned.

Clean lint filter.

Machine not working.

Power supply not stable.

Water on �oor.

Clothes still dirty
after wash program.

Scraping noise
on spin.
Humming, clicking
and other noises.

Detergent residue.

Wait until the power supply is stable.
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OTHER DIAGNOSTIC HELP AND A GUIDE FOR
WHEN YOU SHOULD CALL FOR SERVICE
If you are having a problem with your washing machine, make sure you have followed
ALL of the instructions on page 82 in the “What to do” column before calling for service.
Description

Not �lling with
water.

Display Code

Customer action (Summary)
Make sure both wall taps are on and hose filters are
not blocked.
Raise drain hose if water is �owing out of drain hose.
Press Start/Pause to continue the wash.
If problem remains, call Service.

Flood.

Draining problem.

If the water is pouring onto the �oor, turn OFF both
wall taps.
Wait a few minutes to see if the fault is corrected.If
not, call Service.
Wait a few minutes to see if the fault is corrected.
If not, press the Start/Pause touchpad and
hold it for 1.2 second to enter pause mode then
check the drain hose for blockage.
Press Start/Pause to continue the wash.
If problem remains, call Service.
If water level in wash bowl is low and water is �ooding
the �oor, turn Program Selector Knob to Spin
position, then press Start/Pause To Pause.

Loss of water,
while washing.

Should this make things worse, press the power
button off (some models) and call Service.
Press Start/Pause to continue the wash.
Wait, this fault may clear itself.

Water level
problem.

If not, turn Program Selector Knob to Spin
position, then press Start/Pause to drain the wash bowl.
If this problem is repeated, call Service.
Wait, this fault may clear itself.

Motor fault.
Lid can’t lock
/ can’t unlock
Power supply
not stable.
Communication loss.

If not, turn Program Selector Knob to Spin
position to drain the wash bowl.
If this problem is repeated, call Service.
If this problem is repeated, call Service.

Wait until the power supply is stable.
turn the machine off and on again

* This product has auto load sensing feature to select optimum amout of water to
suit the cloth load which might seem lower than conventional machine. This is
normal condition.
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10. ENVIRONMENT CONCERNS
Packaging materials
The materials marked with the
symbol
are recyclable.
>PE<=polyethylene
>PS<=polystyrene
>PP<=polypropylene
This means that they can be recycled
by disposing of them properly in
appropriate collection containers.

Old machine
Use authorised disposal sites for your
old appliance. Help to keep your
country tidy!
The symbol
on the product or on its
packaging indicates that this product
may not be treated as household
waste.
Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the
recycling of electrical and electronic
equipment.
By ensuring this product is disposed of
correctly, you will help prevent potential
negative consequences for the
environment and human health, which
could otherwise be caused by
inappropriate waste handling of this
product.
For more detailed information about
recycling of this product, please contact
your local city of�ce, your household
waste disposal service or the shop
where you purchased the product.

Ecological hints
To save water, energy and to help
protect the environment, we
recommend that you follow these tips:
Normally soiled laundry may be
washed without prewashing in order
to save detergent, water and time (the
environment is protected too!).
The machine works more economically if it is fully loaded.
With adequate pre-treatment, stains
and limited soiling can be removed;
the laundry can then be washed at a
lower temperature.
Measure out detergent according to
the water hardness, the degree of
soiling and the quantity of laundry
being washed.
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11. CUSTOMER CARE
Electrolux Customer Care
Call Center Tell : (+66 2) 725 9000

10310

Office Tel : (+66 2) 7259100
Office Fax : (+66 2) 7259299
Email : customercarethai@electrolux.com

10th Floor, W5th Avenue Building
5th Avenue Corner 32nd Street
Bonitacio Global City.
Taguig Philippines 1634
Trunkline: +63 2 737-4756
Website : www.electrolux.com.ph
Email : wecare@electrolux.com
CUSTOMER CARE HOTLINE : (+65) 6507 8699

PT.Electrolux Indonesia
Gedung Plaza Kuningan Menara Utara 2nd Floor. Suite 201
JI. HR. Rasuna Said
Kav. C11-14, Karet Setiabudi Jakarta 12940
Office Tel : (+62 21) 522 7099
Office Fax : (+62 21) 522 7097
Email : customercare@electrolux.co.id

9th Floor, AB Tower
76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1,
Ho Chi Minh City.
Office Tel: (+84 8) 3910 5465
Office Fax: (+84 8) 3910 5470
Email: vncare@electrolux.com

Unit T2-7,7th Floor, Tower 2 , Jaya33 Hyperoffice

G0020784-002-119730440

www.electrolux.com

